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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

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO: 
Lioton 1000, 8,5 mg (1000 IU)/g, żel

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: 1 g żelu zawiera 8,5 mg (1000 IU) 
heparyny sodowej (Heparinum natricum). Substancje pomocnicze 
o znanym działaniu:  metylu parahydroksybenzoesan i propylu 
parahydroksybenzoesan.
POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: żel

WSKAZANIA DO STOSOWANIA: leczenie wspomagające w: 
chorobach żył powierzchownych takich, jak: zapalenia żył, 
zakrzepowym zapaleniu żył, żylakach kończyn dolnych; krwiakach 
podskórnych, stłuczeniach, obrzękach. 

PRZECIWWSKAZANIA: produktu leczniczego Lioton 1000 nie należy 
stosować w przypadku znanej nadwrażliwości na heparynę lub którąkolwiek 
z substancji pomocniczych produktu leczniczego. Ze względu na obecność 
parahydroksybenzoesanu metylu i parahydroksybenzoesanu propylu jako 
substancji pomocniczych, nie należy stosować produktu leczniczego u osób 
z alergią na parabeny. 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU:
A. MENARINI Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l., 3 Via Sette Santi, 50131 Florencja, Włochy. Na podstawie ChPL z dn. 04.09.2013
INFORMACJA NAUKOWA: BERLIN-CHEMIE/MENARINI POLSKA Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 7B, 02-677 Warszawa, tel. 22 566 21 00

(Heparinum natricum)

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepo-
żądanych 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.

Raniberl Max
...na dolegliwości 
żołądkoweżołądkoweżołądkowe

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO 
Raniberl Max 150 mg, tabletki powlekane, substancja czynna: chlorowodorek ranity-
dyny (Ranitidinum).

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 
każda tabletka powlekana zawiera 167 mg chlorowodorku ranitydyny 
(co odpowiada 150 mg ranitydyny).

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
tabletka powlekana, biało-żółte do lekko żółtych, lekko obustronnie wypukłe tabletki 
powlekane ze ściętym brzegiem i z linią podziału po obu stronach tabletki. Linia 
podziału na tabletce ułatwia tylko rozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia, a nie 
podział na równe dawki.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA 
Raniberl Max jest stosowany w leczeniu objawowym dolegliwości żołądkowych, takich 
jak: zgaga, niestrawność (dyspepsja), nadkwaśność soku żołądkowego, ból 
w nadbrzuszu, które nie są związane z chorobą organiczną przewodu pokarmowego.

PRZECIWWSKAZANIA
Nie wolno przyjmować produktu Raniberl Max w przypadku stwierdzonej nadwraż-
liwości na chlorowodorek ranitydyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. 
(aktualizacja 18.11.13)
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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.

STOPERAN  (Loperamidi hydrochloridum  2 mg) kapsułki twarde. Wskazania: Stosować w objawowym leczeniu 
ostrej  i przewlekłej biegunki. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na loperamidu chlorowodorek lub na którąkolwiek 
substancję pomocniczą. Stany, w których niepożądane jest spowolnienie perystaltyki jelit, z powodu możliwego ryzyka 
wystąpienia ciężkich powikłań, w tym niedrożności jelit, okrężnicy olbrzymiej (megacolon) i toksycznego rozszerzenia okrężnicy 
(megacolon toxicum). Leczenie preparatem Stoperan należy natychmiast przerwać w przypadku wystąpienia zaparcia, wzdęcia 
brzucha lub niedrożności jelit. Niedrożność jelit. Ostre wrzodziejące zapalenie jelita grubego, ostry rzut krwotocznego zapalenia 
jelita grubego, rzekomobłoniaste zapalenie jelit, zwłaszcza związane z podawaniem antybiotyków o szerokim zakresie działania. 
Ostra czerwonka z krwią w kale i przebiegająca z podwyższoną temperaturą ciała. Bakteryjne zapalenie jelita cienkiego 
i okrężnicy spowodowane chorobotwórczymi bakteriami z rodzaju Salmonella, Shigella i Campylobacter. Nie należy stosować 
leku u dzieci poniżej 6 lat. Lek dostępny bez przepisu lekarza – OTC. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o.

5 saszetek 5 saszetek

Aleric Deslo Active. Desloratadinum 2,5 lub 5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej. Wskazania 
do stosowania: łagodzenie objawów związanych z: alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa, pokrzywką. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą  
lub na loratadynę. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o.

10 tabletek

10 tabletek

Nowoczesna terapia alergii
Dostępna bez recepty

Dawka 5 mg dla osób dorosłych i młodzieży

Dawka 2,5 mg dla dzieci od 6 roku życia

Suplement diety, 40 saszetek

Suplement diety, 30 tabletek

Uwalnia
od uczucia ciężkości

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego

Szybko
leczy
biegunkę

Szybko
leczy
biegunkę

18 kapsułek, lek

Wracasz
do sił 
na
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Wyrób medyczny.  Wytwórca: Johnson&Johnson SBF.

Skład: 1 tabletka zawiera 250 mg wapnia dobezylanu 
jednowodnego (Calcii dobesilas monohydricus).
Postać: tabletki powlekane, 30 tabletek.
Wskazania: Objawy przewlekłej niewydolności krążenia 
żylnego kończyn dolnych (bóle i nocne kurcze nóg, 
uczucie ciężkości nóg, parestezje, obrzęk, zmiany 
skórne na tle zastoju krwi), żylaki kończyn dolnych. 
Objawowe leczenie żylaków odbytu.
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję 
czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. 
Podmiot odpowiedzialny: PPF Hasco-Lek S.A. Przed 
zastosowaniem należy zapoznać się z zatwierdzoną 
charakterystyką preparatu. Dalsze informacje dostępne 
na życzenie.

DOBENOX

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub 
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu

Forma: 
30 tabletek, 250 mg, 

tabletki
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Szanowni Państwo!

Gdy nie mogę doczekać się nadejścia 
wiosny, bardzo często sięgam pa-
mięcią w czasy mojego dzieciństwa, 

spędzonego na podlaskiej wsi. Tym razem 
do refleksji skłoniła mnie mała graficzna in-
formacja, umieszczona na moim ulubionym 
mleku – oczywiście pochodzącym z okolic 
Łomży – oznajmiająca, iż produkt ten jest 
„wolny od GMO”. Nie wywołało to mojego 
specjalnego zachwytu, ponieważ z wielu 
powodów byłem o to spokojny. Przede 
wszystkim na zawsze w pamięci pozostaną 
mi smaki z dzieciństwa, a mleko - oczywiście 
domowe – do takich smaków zaliczam z całą 
stanowczością, mimo że dzisiaj coraz trud-
niej przyznawać się do picia „mleka prosto 
od krowy”. Co takiego niezwykłego kryło 
w sobie to białe piękno? Odpowiedź nasuwa 
się sama: naturalność i czystość. Proszę 
tylko nie mylić tego pojęcia ze sterylnością. 
Przecież przez wieki nieznane były metody 
„uzdatniania” mleka, np. metodą UHT (paste-
ryzacja w podwyższonej temperaturze) czy 
mikrofiltracji. Co najwyżej mogło ono skwaś-
nieć, czyli sfermentować, powoli zmieniając 
się w twaróg. Oczywiście pamiętam też to, 
że mnóstwo czasu spędzaliśmy jako dzieci 
na powietrzu, kopiąc piłkę z naturalnej skóry, 
strugając repliki różnego rodzaju broni pal-
nej czy urządzając wyścigi na marnej klasy 
rowerkach… Ale gdy mama zawołała, że oto 
jest świeże mleko, wszystko schodziło na 
plan dalszy. Piłem do utraty tchu, oblizując 
białą piankę z „wąsów”, a potem powrót do 
zabawy. Albo truskawki… Tak długo wycze-
kiwane, gdy zaczęły się czerwienić, zjadane 
były bezpośrednio z krzaczków. Przecież 
nie były skażone ani pryskane herbicydami 
albo innymi „przyspieszaczami”… co najwy-
żej troszkę mniejsze od dzisiejszych, tych 
hodowanych na wężykowych plantacjach 
w hiszpańskiej Almerii. Najważniejsze, czym 
wyróżniały się w stosunku do obecnych 
zmutowanych odmian supermarketowych, 

to fakt posiadania niesamowitego, natural-
nego aromatu. W niektórych przypadkach 
naturalny zapach warzyw był tak silny, że 
„niewyrobiony” gust młodego chłopca nie 
był w stanie się z nim zmierzyć, tak tłumaczę 
swoją niechęć z dzieciństwa do pomidorów. 
Dzisiejsze (te zalegające przez całą zimę na 
półkach sklepowych) pięknie wyglądają, ale 
nie pachną.

 Czas biegnie, a jeszcze szybciej rozwija 
się człowiek, doskonaląc wszystko co go 
otacza. Gdy wspominałem okres swojego 
dzieciństwa, cukrzycę typu I leczono insu-
liną pozyskiwaną ze świń lub krów. Dzisiaj 
metodami transgenicznymi, polegającymi 
na przekazywaniu odpowiednich genów 
innym organizmom, możemy wymusić 
„współpracę” w wytwarzaniu identycznie 
odwzorowanej insuliny ludzkiej. To jeden 
z pierwszych i bardzo przekonujących przy-
kładów na to, że genetyczne modyfikowa-
nie pewnych organizmów może przynosić 
ogromne korzyści w leczeniu chorób, także 
tych nieuleczalnych. Rozwój biotechnologii 
bardzo istotnie wpłynął na kształt dzisiejszej 
medycyny i w zasadzie nikomu to nie prze-
szkadza. Moim zdaniem wynika to z faktu 
dość silnego strażnika pewnych umownych 
granic, których nie należy przekraczać, aby 
zdobycze rozwoju cywilizacyjnego nie oka-
zały się być tejże cywilizacji katem. Straż-
nikiem tym jest etyka, która w dziedzinie 
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Zbigniew Szczepankowski
REDAKTOR NACZELNY

medycyny zachowała swoją moc. Niestety, 
w produkcji żywności na skalę przemysłową, 
etyka ustąpiła miejsca dużo silniejszej i bar-
dziej zaborczej ekonomii. Producenci stają 
się coraz silniejsi, bo stać ich na tworzenie 
mutantów, z którymi naturalne produkty 
ponoszą porażkę. Działania światowych 
koncernów poparte są „troską o wyżywie-
nie ludzkości”, a więc wspierane są przez 
organizacje społeczne, polityków, a przede 
wszystkim wielki biznes. Na tym tle garst-
ka oponentów niewiele może zdziałać, aby 
przedstawić szerszym kręgom ludzi inne 
światło dotyczące produkcji żywności.

 Moja ocena faktu coraz silniejszego 
wdzierania się w nasze życie ulepszonych 
gatunków roślin jest wysoce krytyczna. 
Wynika to z prostego faktu, a mianowicie 
szaleńczego pędu w kierunku pomnażania 

i opanowywania rynków. Największą kontro-
wersją wydaję się być tempo, z jakim gatunki 
GMO wdzierają się do sklepów, a w konse-
kwencji na nasze stoły, pozostawiając w tyle 
wiedzę o możliwych niebezpieczeństwach 
z tym związanych.

Drodzy Czytelnicy, zachęcam do świado-
mego dokonywania wyborów produktów, 
z których przygotowujecie Państwo posiłki. 
Oby były zdrowe i smaczne, jak smaki z dzie-
ciństwa. Życzę Państwu samych wiosennych 
przyjemności, także tych związanych z lek-
turą naszego poradnika.
Z poważaniem,

R E k L A M A
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Calcium Alergo z pachnotką i kwercetyną to tabletki 
musujące zwierające wapń, kwercetynę, witaminę 
D3 oraz pachnotkę zwyczajną (Perilla frutescens L.), 
przeznaczone dla osób dorosłych , mających zwięk-
szone zapotrzebowanie na wapń, ze szczególnym 
uwzględnieniem okresów pylenia roślin i kontaktów 
z alergenami. Pachnotka zwyczajna: wspomaga 
produkcję swoistych przeciwciał, pełniących istotna 
rolę w odpowiedzi przeciw antygenom (różnego 
pochodzenia) oraz wspiera produkcje cytokin, 
odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowa-
nie układu odpornościowego. Wapń: reguluje 
prawidłowe podziały komórkowe i różnicowania 
komórek i utrzymuje prawidłowy stan kości i zębów. 
Witamina D3: pomaga w prawidłowym wchłanianiu 
i wykorzystywaniu wapnia oraz wspiera funkcjono-
wanie układu odpornościowego. Kwercetyna jest 
często wykorzystywana w preparatach stosowanych 
pomocniczo w leczeniu alergii różnego pochodzenia. 
Produkt zawiera substancje słodzące. Nie stosować 
przy kamicy nerkowej. Zróżnicowana dieta i zdrowy 
tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.

Kategorie produktu

Nowości, Katalog produktów, Dobór produktów, 
Alergia, Odporność

Informacje ogólne 

Dawkowanie: zaleca się spożywać 2 tabletki dziennie, 
rozpuścić w szklance (200 ml) chłodnej wody. Opa-
kowanie: 20 tabletek musujących. Smak: cytrynowy. 
Skład produktu: dwie tabletki zawierają: Wapń 700 mg 
(87,5% RDA), Kwercetyna 50 mg, Witamina D3 5 μg 
(100% RDA), Pachnotka zwyczajna 960 mg. 

Calcium Alergo z pachnotką i kwercetyną
musujące zwierające wapń, kwercetynę, witaminę 
Calcium Alergo z pachnotką i kwercetyną
musujące zwierające wapń, kwercetynę, witaminę 

CalciumCalciumsuplement diety

Calcium Duo Alergo wspomaga prawidłowe funk-
cjonowanie organizmu, szczególnie w okresach 
zwiększonego zapotrzebowania na wapń. Calcium 
Duo Alergo zawiera wysoką dawkę wapnia - 
dzienna porcja pokrywa w 75% zapotrzebowanie 
organizmu na ten pierwiastek. Skład dodatkowo 
wzbogaca kwercetyna, ceniona ze względu na swoje 
właściwości. Produkt zawiera substancje słodzące. 
Nie stosować przy kamicy nerkowej. Zróżnicowana 
dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania 
zdrowia.

Kategorie produktu
Alergia, Odporność

Informacje ogólne
Dawkowanie: zaleca się spożywać 2 tabletki dziennie, 
wrzucić do szklanki zimnej wody. Opakowanie: 20 
tabletek musujących. Skład produktu: dwie tabletki 
zawierają: Wapń 600 mg (75% RDA), Kwercetyna 
120 mg.

Walmark Sp. z o.o., ul. Teatralna 9, 
41-200 Sosnowiec, Polska.

www.walmark.pl

Suplement diety

Charakterystyka: Pneumolan to 
preparat zawierający specjalnie 
wyselekcjonowaną kompozycję 
ekstraktów roślinnych, które 
synergistycznie wspomagają układ 
oddechowy u dzieci powyżej 3. 
roku życia. Tylko 1 raz dziennie! 
Sprawdzony i ceniony – już od kilku 
lat na rynku.
Skład:
• 1 łyżeczka (5 ml) zawiera: 
• ekstrakt z kwiatu bzu czarnego 

50 mg  
• ekstrakt z liści Andrographis 

paniculata 25 mg
• ekstrakt z ziela werbeny 

pospolitej 20 mg  
• ekstrakt z korzenia goryczki żółtej 

10 mg  
• ekstrakt z kwiatu dziewanny 

drobnokwiatowej 10 mg  
Opakowanie, postać: 120 ml, płyn 
doustny

• Silniejsze działanie: przedłużone mocowanie do 16 godzin
• Szybki efekt: działa natychmiastowo - nawet na wilgotnej protezie
• Skuteczne uszczelnienie protezy przed drobinkami jedzenia 
• Ochrona przed uciskiem protezy
• Do protez całkowitych i częściowych

JEDYNE  kremy, które stosuje się również na mokrą protezę – nie trzeba osuszać protezy przed nałożeniem kremu.
JEDYNE kremy, które można stosować dowolnie często (nawet kilka razy dziennie).

DOSTĘPNE W WERSJACH :
EKSTRA-MOCNY 47 g i 24 g • Z ALOESEM 47g – wspomaga gojenie podrażnień 
• HYPOALERGICZNY 47 g - bez konserwantów i barwników • Z MIĘTĄ 45 g – 
wzmocniona formuła z  miętą odświeżającą oddech
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Protefi x krem mocujący do protez XXL (94 g)
Ekonomiczne opakowanie XXL  -  2 tubki x 47g: 1+1 za połowę ceny* 

„5x efekt” • Silniejsze działanie: przedłużone mocowanie i komfort do 16 godzin. 
Szybki efekt: działa natychmiastowo - nawet na wilgotnej protezie. Skuteczne 
uszczelnienie protezy przed drobinkami jedzenia  i ochrona przed uciskiem protezy. 
Do protez całkowitych i częściowych.     

*druga tubka za 50% ceny (wg cen producenta)

kremy
mocujące

ekstra-mocne
do protez
zębowych

ekonomiczne 
opakowanie

94 g
XXL



Alergia 
Choroba cywilizacji
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Alergia jest reakcją nadwrażliwości, zapoczątkowaną 

przez mechanizmy immunologiczne. W procesie 

alergicznym układ odpornościowy traktuje niegroźne 

substancje jako patogeny (czynniki chorobotwórcze), co 

wywołuje reakcję mającą na celu ich zneutralizowanie 

i wydalenie z organizmu



EpidEmiologiA
Aktualnej wiedzy na temat częstości wystę-
powania alergii w Polsce dostarczyły wyni-
ki programu ECAP (Epidemiologia Chorób 
Alergicznych w Polsce). Programem objęto 
22.700 osób w 9 regionach kraju, z czego 
niemal 25% przeszło szczegółowe badania 
lekarskie. Choroby alergiczne stwierdzano 
o wiele częściej w miastach niż na terenach 
wiejskich. W zależności od wieku:

•	 alergiczny nieżyt nosa występował 
u około 22-25% osób

•	 pokrzywka u 5-8%

•	 atopowe zapalenie skóry u 4-9%

•	 alergia pokarmowa u 5-13%.
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diAgnostykA 
(rozpoznAniE)
Wstępną i najpopularniejszą metodą 
rozpoznania alerGii są testy skórne. 
Przeprowadza je się poprzez nałożenie na 
skórę badanego roztworu z zawartością aler-
genu. Po nakłuciu skóry pacjenta, roztwór 
wchodzi w reakcję z tkankami organizmu. 
Efekt w postaci bąbla daje podejrzenie, ale 
nie pewność istnienia alergii. Istnienie bąbla 
o średnicy powyżej 3 mm oznacza obecność 
przeciwciał swoistych dla danego alergenu. 

Testy skórne są szczególnie przydatne przy 
badaniu uczuleń na alergeny wziewne, nato-
miast ich zastosowanie w przypadku alergii 
pokarmowych ma mniejszą wartość. Innym 
środkiem pozwalającym na wykrycie alergii 
jest badanie krwi chorego w celu wykrycia 
wysokości stężenia przeciwciał IgE. Wynik 

przekraczający normy stanowi podejrzenie 
istnienia alergii. 

WykryWanie alerGii pokarmoWych – 
zWłaszcza u dzieci - następuje W dro-
dze diety eliminacyjnej. Z codziennego 
menu usuwa się odpowiednio kolejne produk-
ty i obserwuje efekty. Brak reakcji alergicznej 
po usunięciu z diety danego pokarmu świad-
czy o alergicznym wpływie tego pokarmu 
na chorego. Każdą z powyższych metod 
rozpoznawania chorób alergicznych poprze-
dza wywiad lekarski, gdzie lekarz zdobywa 
informacje na temat dotychczasowych obja-
wów w kontakcie z podejrzanym alergenem, 
częstotliwości i dolegliwości objawów, ewen-
tualnych innych chorób towarzyszących 
oraz występowania chorób alergicznych 
wśród rodziny. Wywiad lekarski jest także 
podstawą rozpoznania astmy.
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objAwy
Reakcja alergiczna dotyka zazwyczaj okre-
ślonego narządu lub zespołu tkanek czy 
komórek. Alergie miejscowe objawia się 
najczęściej w takich miejscach jak:

•	 nos (nieżyt nosa, zapalenie śluzówki)

•	 oczy (łzawienie, zapalenie spojówki)

•	 skóra (wysypki, bąble, świąd)

•	 drogi oddechowe (świszczący oddech, 
duszność)

•	 drogi pokarmowe (nudności, biegunki).

Bardzo rzadkie są reakcje ogólnoustrojowe 
związane z alergią i dotyczą zazwyczaj uczu-
leń na jad takich owadów jak pszczoły, osy 
czy szerszenie. Objawy te mają zazwyczaj 
charakter anafilaksji (reakcji uogólnionej) 
i skutkują tak poważnymi dolegliwościami 
jak niewydolność oddechowa czy zapaść 
układu krążenia. Brak odpowiedniej pomocy 
w takim stanie może doprowadzić nawet 
do zgonu.

EtiologiA (przyczyny)
Alergia ma podłoże genetyczne, bardzo 
często występuje rodzinnie. Żeby jednak 
doszło do ujawnienia się alergii, predyspo-
nowana dziedzicznie (rodzinnie) do niej osoba 
musi się bardzo wcześnie, jeszcze w wieku 
niemowlęcym, zetknąć z alergenem i to 
w odpowiednio dużym stężeniu. Podkreśla 
się bardzo duży (rosnący) udział czynników 
środowiskowych w rozwoju alergii. Bardzo 
charakterystyczny jest wzrost zapadalno-
ści na różne alergie mieszkańców Europy 
środkowowschodniej, którzy w ostatnim 
dziesięcioleciu szybko przyjęli zachodni 
styl życia. Ogromną rolę odgrywają współ-
czesne zanieczyszczenia, szczególnie at-
mosfery. 

Wyziewy z elektrowni, silników z całą pew-
nością nasilają objawy u chorych na astmę 
i katar sienny, sezonowy i całoroczny. Nie-
bagatelną rolę w nasilaniu się alergii od-
grywają zanieczyszczenia domowe: kurz, 
preparaty czyszczące, rozpuszczalniki, aero-
zole, kosmetyki, wyziewy z kuchni, palenie 
papierosów.

pAtofizjologiA
Na początku alergen rozpoznawany jest 
przez komórki dendrytyczne. Prezentują 
je one limfocytom T, regulującym działa-
nie układu immunologicznego, które z ko-
lei pobudzają limfocyty B do wytwarzania 
przeciwciał IgE. Immunoglobuliny E łącząc 
się z komórkami tucznymi, występujący-
mi w tkankach chorego, pobudzają je do 
wydzielania silnych substancji i powodują 
napływ wielu komórek zapalnych, m.in. eo-
zynofili i limfocytów. Przebieg odpowiedzi 
na alergen można podzielić na dwie fazy: 
wczesną i późną. Faza wczesna rozpoczyna 

12



się natychmiast po kontakcie z alergenem 
i jest spowodowana substancjami uwalnia-
nymi przez komórkę tuczną (jedną z najważ-
niejszych z nich jest histamina). Substancje 
te powodują rozszerzenie naczyń (dlatego 
może dojść do spadku ciśnienia tętnicze-
go) oraz zwiększenie ich przepuszczalności 
(co odpowiada za pojawienie się łzawienia 
oczu, kataru i swędzącej wysypki). Drażnią 
zakończenia nerwowe, co przejawia się świą-
dem i kichaniem. Mogą także spowodować 
obrzęk krtani i skurcz oskrzeli, dlatego chory 
odczuwa duszność, a podczas oddychania 
pojawiają się świsty. Objawy te są zwykle 
krótkotrwałe i przemijające. 
U niektórych chorych po fazie wczesnej 
pojawia się faza późna reakcji alergicznej 
(zwykle najsilniejsze objawy pojawiają się 
6—12 godzin od fazy wczesnej). Faza późna 
jest wynikiem napływu komórek zapalnych 
spowodowanego substancjami wydzielany-
mi przez komórki tuczne podczas reakcji 
wczesnej. Objawy trwają zazwyczaj dłużej 
i trudniej je leczyć. U chorych na alergiczny 
nieżyt nosa może pojawić się silna, długo-
trwała blokada nosa, a u chorych na astmę 
oskrzelową – trwające wiele dni zaostrzenie 
choroby.

klAsyfikAcjA chorób 
AlErgicznych
W zależności od objawów, można wyod-
rębnić różne choroby alergiczne takie jak:

•	 Alergiczny	nieżyt	nosA - stan za-
palny śluzówek nosa i zatok wywołany 
alergenami wziewnymi

•	 Atopowe	zApAlenie	skóry – stan 
zapalny skóry występujący w wyniku 
kontaktu z alergenami

•	 pokrzywkA – powstawanie na po-
wierzchni skóry, w wyniku kontaktu 
z alergenami, wypukłych, bladych bąbli 
otoczonych zaczerwienieniem

•	 AlergiA	pokArmowA – występowanie 
objawów ze strony przewodu pokar-
mowego (nudności, wymioty, kurczowy 
ból brzucha, biegunkę), a także innych 
objawów towarzyszących chorobom 
alergicznym (z atopowym zapaleniem 
skóry i wstrząsem anafilaktycznym 
włącznie) w wyniku spożycia pokarmu, 
na który jest się uczulonym.

stAndArdy tErApii
Leczenie przyczynowe:
· wyeliminowanie alergenu
· leczenie odczulające

Leczenie objawowe:
· leki przeciwhistaminowe
· kortykosteroidy
· krople obkurczające błonę śluzową nosa 
i oka
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Żywność 
Genetycznie 
Modyfikowana 
Trwoga czy nadzieja?
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potocznie przyjmuje się, że są to pro-
dukty mające zmieniony materiał 
genetyczny lub zawierające białka 

będące wynikiem biosyntezy rekombino-
wanego DNA. Zalicza się do nich artykuły 
spożywcze zawierające produkty modyfi-
kacji genetycznej:

•	 żywność będąca GMO (np. świeże pomi-
dory i ziemniaki)

•	 żywność zawierająca przetworzone GMO 
(np. frytki mrożone, koncentraty zup 
z pomidorów)

•	 żywność produkowana z zastosowaniem 
GMO (np. chleb pieczony z wykorzysta-
niem transgenicznych drożdży, piwo 
i inne produkty fermentacji alkoholowej 
produkowane z zastosowaniem drożdży 
transgenicznych)

•	 produkty żywnościowe pochodne GMO, 
lecz nie zawierające żadnych komponen-

tów „transgenicznych” (np. olej rzepa-
kowy otrzymywany z transgenicznego 
rzepaku, cukier z transgenicznych bu-
raków).

Analiza przemian zachodzących w prze-
myśle rolno-spożywczym pozwala mieć 
pewność, że produkcja żywności XXI wieku 
będzie w głównej mierze oparta na orga-
nizmach zmodyfikowanych genetycznie, 
stanowiąc źródło przerabianego surowca 
(rośliny, zwierzęta, drobnoustroje) oraz bio-
technologicznych metod obróbki płodów 
rolnych do gotowych produktów spożyw-
czych. „Ekspansja” organizmów transge-
nicznych stała się możliwa dzięki rozwojowi 
biologii molekularnej, inżynierii genetycznej, 
transgeniki (dziedzina zajmująca się meto-
dami przenoszenia cech genetycznych z jed-
nych do drugich organizmów) i proteomiki 
(nauka badająca białka i ich rolę). Dziedziny 
te zajmują się identyfikacją funkcji genów, 
ich modyfikacją i wprowadzaniem do orga-
nizmów nowych gospodarzy. 

Żywność genetycznie 
modyfikowana jest to 

żywność wyprodukowana 
z mikroorganizmów, 

roślin lub zwierząt, które 
zostały wcześniej ulepszone 

metodami inżynierii 
genetycznej 
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Zastosowanie wiedzy, jaką jest mechanizm 
molekularny dojrzewania pomidorów, umoż-
liwiło poprawienie ich cech użytkowych – 
wolniej miękną. Z ulepszonego ryżu usunięto 
gen odpowiedzialny za powstawanie białka 
powodującego alergię u ludzi. Oszacowano, 
że rozwiąże to problem ponad 100.000 ja-
pońskich dzieci cierpiących z powodu alergii 
na tradycyjny ryż. Biotechnologię na szeroką 
skalę wykorzystuje też browarnictwo, wi-
niarstwo, przemysł gorzelniczy, mleczarski, 
piekarski i mięsny. Jedną z najszybciej rozwi-
jających się dziedzin biotechnologii żywności 
jest produkcja różnorodnych dodatków do 
żywności (zagęszczacze, związki smakowe 
i zapachowe, konserwanty, barwniki, wita-
miny). Większość tych substancji wytwa-
rzana jest przy użyciu organizmów mody-
fikowanych genetycznie, przyczyniając się 
do poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego 
i jakości żywności.

aby w 2050 roku wyżywić około  
11 mld ludzi, należałoby podwoić lub 
potroić produkcję żywności. nie jest to 
możliwe bez zastosowania nowoczesnej 
agrobiotechnologii. około 2,7 mld ludzi 
mieszka w gorącym, wilgotnym klimacie. 
Za 40 lat będzie ich prawie dwa razy 
tyle. Cienka i delikatna warstwa gleby 
w klimacie tropikalnym jest w stanie 
dawać plony jedynie przez kilka lat, po 
czym ulega wyjałowieniu. powoduje to, 
że ludzie stale pozyskują nowe obszary 
pod uprawę, wycinając tysiące hektarów 
lasów, co prowadzi do nieodwracalnych 
zmian w środowisku naturalnym. jedynie 
specjalne techniki upraw oraz zastosowanie 
nowoczesnej biotechnologii mogą pomóc 
w rozwiązaniu tego problemu. 
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Zmiany zachodzące w sze-
roko pojętej produkcji 
żywności można określić 
jako proces przyspieszonej 
i ukierunkowanej ewolucji. 
W odróżnieniu od procesu 
praktykowanego tradycyj-
nie przez hodowców, pole-
gającego na krzyżowaniu 
najlepszych odmian roślin 
lub zwierząt w obrębie tego samego ga-
tunku, co pozwala uzyskiwać tylko bardzo 
ograniczone zmiany w genomie, nowoczesne 
techniki rekombinacji DNA dysponują niemal 

nieograniczoną pulą 
genów, które można 
zastosować do tworze-
nia organizmów trans-
genicznych o ogromnej 
różnorodności i posia-
dających pożądane ce-
chy. Dotychczasowe 
wykorzystanie GMO 
w produkcji żywności 

było podporządkowane takim celom jak 
wysoka wydajność i niskie koszty produkcji 
oraz wydłużona trwałość i lepsze walory 
końcowego produktu. 
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i selekcji, okazały się niezbyt 
dobre



technikA	rekombinAcji DnA	pozwoliłA	
uzyskAć	nowe	oDmiAny	roślin	oDpor-
ne	nA	niekorzystne	wArunki	klimA-
tyczno-glebowe,	różnoroDne	infek-
cje	lub	niektóre	herbicyDy. Otrzymano 
transgeniczne ziemniaki o bulwach ubogich 
w skrobię, lecz bogatych w niskocząstecz-
kowe cukrowce. Posługując się metodami 
inżynierii genetycznej wyhodowano warzy-
wa i owoce wytrzymujące bez uszczerbku 
dla świeżości dłuższy okres przechowywa-
nia, od zbioru do momentu zakupu przez 
konsumenta. Uzyskano również odmiany 
winogron i owoców cytrusowych o znacznie 
mniejszej ilości pestek. Osiągnięte już w ten 
sposób korzyści ekonomiczne, znacznie 
przewyższające nakłady na odpowiednie 
badania naukowe, stały się jedną z sił na-
pędowych dalszego postępu w dziedzinie 
konstrukcji organizmów transgenicznych 
i ich praktycznego wykorzystania w pro-
dukcji żywności.

obecnie	bADAniom	tym	nADAno	jesz-
cze	jeDen	cel,	polegAjący	nA	uzy-
skAniu	nowej	generAcji	żywności	
określAnej	 jAko	 funkcjonAlnA	
(prozDrowotnA). Ma ona być nie tylko 
relatywnie tańsza i trwalsza, ale także od-
działująca korzystniej niż tradycyjna żyw-
ność na organizm ludzki. Można to osiągnąć 
zwiększając np. zawartość nutraceutyków, 
czyli substancji niezbędnych dla zdrowia, 
obniżając równocześnie zawartość substan-
cji antyżywieniowych, które są toksynami 
lub związkami utrudniającymi przyswaja-
nie pierwszej grupy składników. Żywność 
mutagenna, organizmy genetycznie mo-
dyfikowane oraz inżynieria genetyczna są 
niewątpliwie dobrodziejstwem XX wieku. 
Stare metody hodowli, które miały miejsce 
na początku XVIII wieku, czyli krzyżówek 
i selekcji, okazały się niezbyt dobre. Krzy-
żując ze sobą rośliny traci się kontrolę nad 
poszczególnymi genami. Efekt można za-
obserwować tylko „gołym okiem”. 

Nowoczesna biotechnologia i jej zabiegi po-
zwalają na wprowadzenie odpowiedzial-
nych genów w celu otrzymania pożądanych 
efektów:

Zdolność do mięknięcia owoców roślin 
genetycznie modyfikowanych, przez 
co nie są narażone na uszkodzenia 
mechaniczne powodujące ciemnienie

Odporność na wirusy i grzyby, np. 
banany

Przedłużony okres dojrzewania i mięk-
nięcia, np. pomidory

Odmiany bezpestkowe, np. winogrona, 
cytryny

Obserwując nasze społeczeństwo można 
zauważyć, że są obawy związane z wpro-
wadzeniem żywności genetycznie modyfi-
kowanej do codziennego użytku. Niewiedza 
sprawia, że ludzie boją się obcych genów 
w takiej żywności. Nie są natomiast świa-
domi tego, że od wieków zjadają inne geny, 
stanowiące integralny składnik żywności 
tradycyjnej.

Badania naukowe dotyczące żywności mu-
tagennej pozwalają odpowiedzieć na wie-
le pytań. Jednak zbyt mocne ingerowanie 
w geny produktów żywnościowych powodu-
je także wiele zagrożeń dla ludzkiego zdro-
wia. żywność	mutAgennA	przewAżnie	
wygląDA	świeżo	i	obiecująco,	jeDnAk	
proDukt	tAki	mA	zupełnie	inny	smAk,	
zApAch	i	możnA	go	łAtwo	oDróżnić	
oD	innych	proDuktów	nAturAlnych.	
Żywność taka nie posiada także „dawnej” 
wartości smakowej. Co prawda dzięki ba-
daniom niektóre produkty możemy jeść 
przez cały rok, jednak sami możemy dojść 
do wniosku, że chociażby pomidory zimą 
wyglądają i smakują zupełnie inaczej niż te 
kupione latem.
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nA	Dzień	Dzisiejszy,	poDstAwowy	prob-
lem,	jAki	wyłAniA	się	wokół	żywności	
gmo,	to	brAk	rzetelnej	i	bezstronnej	
informAcji	nA	temAt	korzyści	i	zAgro-
żeń	wynikAjących	z	jej	stosowAniA. 
Ludzie powinni wiedzieć, co jedzą i czy grozi 
im jakieś niebezpieczeństwo. Zbyt duża ilość 
żywności GMO w codziennych posiłkach 
może spowodować, że ludzie zaczną częś-
ciej chorować na skutek braku składników 
odżywczych, których dostarczają naturalne 
produkty. Narastające tempo badań nauko-
wych sprawia, że dostępna ilość informacji, 
a zarazem dezinformacji w niemal każdej 
dziedzinie, w tym zwłaszcza w zakresie ge-
netyki molekularnej, przekracza możliwości 
percepcji przeciętnego konsumenta nowo-
czesnej żywności.

Należy mieć świadomość, iż obecne uwarun-
kowania biznesowo-polityczne w dziedzinie 

światowej produkcji rolnej nie dają raczej 
możliwości powrotu do wytwarzania żyw-
ności w pełni naturalnymi metodami, a za-
stosowanie metod transgenicznych wydaje 
się być nieodwracalne. Ważne jest, aby tak 
delikatna materia, jaką jest żywienie ludz-
kości, w równy sposób była obiektem za-
interesowań świata nauki co biznesu. Wady 
i zalety muszą być pokazywane w sposób 
obiektywny i rzetelny, dając przekonanie 
o braku szkodliwości zjadanych pokarmów.
DAlsze	bADAniA	nAD	tą	żywnością	
pozwolą	nA	pewno	rozwiązAć	wiele	
problemów,	jAk	chociAżby	problem	
wyżywieniA	corAz	większej	luDności	
nA	świecie. Jeśli bowiem przyrost utrzy-
ma się na dotychczasowym poziomie, to 
powrót do tradycyjnego rolnictwa i metod 
przetwórstwa surowców oznacza widmo 
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śmierci głodowej dla nadwyżki populacji 
umiejscowionej w najbiedniejszych regionach 
świata. Zapewne najbliższa przyszłość po-
zwoli odpowiedzieć na pytanie, czy żywność 
ta jest bezpieczna dla naszego zdrowia. Po-
nieważ badania wciąż trwają, wiadomości są 
co chwilę uaktualniane. Ważne jednak jest 
to, aby były one dostępne dla wszystkich 
ludzi. Nie oznacza to również, że mamy ak-
ceptować wszystkie możliwe rozwiązania 
wynikające z możliwości nauki, jeśli chodzi 
o żywność mutagenną, ponieważ przyspie-
szenie ewolucji może doprowadzić do trud-
nych do przewidzenia skutków. Dlatego też 
tak ważne są wszelkie regulacje prawne, 
być może hamujące postęp badań i wpro-
wadzanie ich efektów, ale za to zmniejsza-
jące ryzyko pomyłek, mogących przynieść 
negatywne skutki dla całego środowiska.

Żywność XXI wieku jest narażona na wiele 
negatywnych wpływów. Człowiek od wielu 
lat próbuje ingerować w naturalny proces 
przemian zachodzących w środowisku na-
turalnym. W całej swojej działalności stara 
się poprawić przyrodę, aby uzyskać lepsze 
efekty aniżeli oferuje nam natura. Należy 
pamiętać o tym, że zbyt duża ingerencja 
w konsekwencji może spowodować nieod-
wracalne zmiany. Jednak gdybyśmy mieli 
z tego zrezygnować to na pewno stalibyśmy 
w miejscu nie korzystając z dobrodziejstw 
cywilizacji i postępu technicznego. Nie pa-
trząc jednak na negatywne strony żywności 
GMO, trzeba powiedzieć, że ta żywność jest 
potrzebna. Ma ona szerokie zastosowanie 
w różnych dziedzinach naszego życia. Należy 
pamiętać, że większość terenów uprawnych 
jest zdegradowana poprzez rozwijający się 
przemysł w wielu krajach Europy i świata. 
Patrząc na zalety i wady żywności gene-
tycznie modyfikowanej, na dzień dzisiejszy 
nie można jednoznacznie odpowiedzieć na 
pytanie czy i w jakim stopniu powinna być 
ona udostępniona do powszechnego użytku. 
Nie można również dać 100% pewności, że 
żywność ta nie zaszkodzi naszemu zdrowiu. 
Dlatego tak ważne są dalsze badania oraz 
ogólnie dostępna informacja na ten temat.
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Należy mieć świadomość, 
iż obecne uwarunkowania 
biznesowo-polityczne 
w dziedzinie światowej 
produkcji rolnej nie dają 
raczej możliwości powrotu 
do wytwarzania żywności 
w pełni naturalnymi 
metodami, a zastosowanie 
metod transgenicznych 
wydaje się być 
nieodwracalne

TemaT numeru



jAd 
kiEŁbAsiAny
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pałeczki jadu kiełbasianego wy-
stępują na całej kuli ziemskiej. 
Laseczki tej bakterii są szeroko 
rozpowszechnione w środowisku 

naturalnym i występują w glebie, przewodzie 
pokarmowym zwierząt, osadach dennych 
i wodach przybrzeżnych, skąd w formie 
wegetatywnej bądź przetrwalnikowej mogą 
przeniknąć do produktów spożywczych. 

W środowisku beztlenowym znajdują naj-
lepsze warunki do wytwarzania jadu. Clo-
stridium botulinum są gram dodatnimi la-
seczkami, których komórki mają walcowaty 
kształt, są ułożone pojedynczo, parami bądź 
w krótkich łańcuszkach. Bakterie Wyka-
zują zdolność ruchu oraz WytWa-
rzają przetrWalniki charakteryzu-
jące się Wysoką ciepłoopornością.

Najczęściej zanieczyszczone tymi bakteriami 
są produkty takie jak: konserwy warzywne 
(szpinak, groch, fasola, szparagi), konser-
wy mięsne, wędzone i peklowane mięso, 
wędzone kiełbasy, surowe mięso, solone 
i wędzone ryby. Wytworzeniu toksyny bo-
tulinowej w produktach żywnościowych 
towarzyszy charakterystyczny zapach zjeł-
czałego tłuszczu i wydzielenie dużych ilości 
gazu, a w przypadku konserw - wydymanie 
puszek (bombaż).

do zatrucia jadem kiełBasianym 
W dzisiejszych czasach dochodzi do-
syć często. Nieodpowiednie oraz długie 

Jad kiełbasiany (inaczej toksyna botulinowa) jest 
jedną z najsilniejszych znanych człowiekowi 

trucizn. Jest ona 6 mln razy silniejszą trucizną 
niż jad grzechotnika. Produkują ją różne szczepy 

zatruwającej żywność bakterii Clostridium 
botulinum. Dawka śmiertelna jadu kiełbasianego 

wynosi 0,0004 mg. 
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najczęściej zanieczyszczone tymi bakteriami są produkty 
takie jak: konserwy warzywne (szpinak, groch, fasola, 
szparagi), konserwy mięsne, wędzone i peklowane mięso, 
wędzone kiełbasy, surowe mięso, solone i wędzone 
ryby. Wytworzeniu toksyny botulinowej w produktach 
żywnościowych towarzyszy charakterystyczny zapach 
zjełczałego tłuszczu i wydzielenie dużych ilości gazu, 
a w przypadku konserw wydymanie puszek (bombaż).

przechowywanie wędlin sprzyja przypadko-
wemu zatruciu jadem. Toksyny jadu kiełba-
sianego są bardzo silne i mogą przyczynić 
się do śmierci człowieka. Wnikają do ko-
mórek nerwowych przez ich zakończenia, 
gdzie blokują procesory przekazywania 
sygnałów nerwowych do mięśni biorących 
udział w oddychaniu. jad kiełBasiany 
W sposóB Bardzo toksyczny WpłyWa 
na układ nerWoWy, GłóWnie na za-
kończenia nerWoWe mięśni. zatrucie 
toksyną poWoduje paraliż mięśni 
i ostatecznie może to doproWadzić 
do śmierci.

Zakażone produkty spożywcze nie zawsze 
wskazują na to, iż doszło do takowego za-
każenia. W pokarmach stałych, takich jak 
konserwy mięsne, szynki czy też kiełbasy,  
toksyna jadu kiełbasianego znajduje się tyl-
ko w niektórych miejscach, a nie w całych 
produktach. Dlatego bardzo często zdarza 
się, że podczas spożywania tej samej po-
trawy zatrucie członków rodziny notuje się 
w różnych stopniach. Warto jednak zapa-
miętać, że stężenie występowania toksyny 
w produktach jarzynowych czy owocowych 
zakonserwowanych w wodzie rozkłada się 
w sposób równomierny.

okres, W którym dochodzi do Wylę-
Gania się zarazkóW podleGa dużym 
Wahaniom. Pierwsze objawy czasami 
można zaobserwować już w przeciągu kil-
ku godzin od spożycia zakażonej żywności, 
ale okres ten może być znacznie wydłużony 
i trwać nawet do 3-4 dni. Wskutek zmniej-
szonej czynności ruchowej żołądek może 
zawierać przez wiele dni resztki pożywie-
nia i w takich przypadkach jady bakteryjne 
przez dłuższy czas nie opuszczają żołądka. 
Taki stan rzeczy powoduje, że okres wylęgu 
wydłuża się.
Bakteria, zWana laseczką jadu kieł-
BasianeGo, jest mikroBem odpoWie-
dzialnym za zatrucie (Botulizm). 
Jej neurotoksyny powodują zatrzymanie 
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wydzielania acetylocholiny, będącej neuro-
przekaźnikiem między jedną komórką ner-
wową a drugą podczas przekazywania im-
pulsów nerwowych. W ten sposób dochodzi 
do porażenia mięśni – w tym oddechowych 
-  oraz upośledzenia funkcji wegetatywnego 
układu nerwowego, sterującego większością 
istotnych czynności życiowych człowieka.

zatrucia jadem kiełBasianym rozpo-
znajemy W Większości przypadkóW 
na podstaWie typoWeGo oBrazu cho-
roBoWeGo, przeBieGu oraz na podsta-
Wie Wystąpienia oBjaWóW choroBo-
Wych Wśród innych osoBnikóW. Na 
początku można łatwo pomylić zatrucie 
jadem kiełbasianym z zatruciem alkoholem 
metylowym. W tym też przypadku mamy 
styczność z bardzo podobnymi objawami. 
W zatruciu jadem kiełbasianym możemy 

zaobserwować: wymioty, mdłości, zaparcia, 
bóle żołądka i w rzadszych przypadkach 
biegunki.

Początkowe objawy chorobowe należy za-
liczyć do nieswoistych objawów zatrucia 
nieświeżymi środkami żywnościowymi, 
w następstwie którego występuje podraż-
nienie śluzówki przewodu pokarmowego. 
Jednak czasami objawy te mogą w ogóle nie 
wystąpić. Wśród objawów na pierwszy plan 
wysuwają się jednak porażenia ruchowych 
i wydzielniczych nerwów czaszkowych. Do 
objawów najbardziej charakterystycznych 
należą zaburzenia czynności mięśni gałki 
ocznej. Osoby zatrute jadem kiełbasianym 
skarżą się, że przy patrzeniu z bliska widzą 
niewyraźnie. Nierzadko porażenie akomoda-
cji jest jedyną oznaką zatrucia jadem kieł-
basianym, dlatego też z powodu zaburzeń 
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Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria. Podmiot promujący: Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50C, 02-672 Warszawa, tel. 22 209 70 00, www.sandoz.pl. 
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To może być MIGRENA!
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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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Migea®, 200 mg, tabletki. Skład: każda tabletka zawiera 200 mg kwasu tolfenamowego. Wskazania: ostry napad migreny. 
Przeciwwskazania: nadwrazliwość na składniki leku; reakcje nadwrażliwości w wywiadzie związane ze stosowaniem kwa-
su acetylosalicylowego lub innych NLPZ (np. napad astmy, ostry nieżyt nosa, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka); ciężka 
niewydolność serca, wątroby lub nerek; III trymestr ciąży; krwawienie (np. z przewodu pokarmowego, naczyń mózgowych 
lub inne czynne); choroba wrzodowa i/lub krwotok z przewodu pokarmowego (≥ 2 epizody) – czynne lub w wywiadzie; 
krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja wrzodu w wywiadzie, związane z leczeniem NLPZ lub zaburzenia 
krzepnięcia. Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria. Podmiot promujący: 
Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50C, 02-672 Warszawa, tel. 22 209 70 00, www.sandoz.pl.

Ortanol® Max, 20 mg, kapsułki dojelitowe, twarde. Skład: 1 kapsułka zawiera 20 mg omeprazolu i substancje pomocnicze, 
m.in. 177 mg laktozy. Wskazania: Leczenie objawów refluksu żołądkowo-przełykowego (np. zgagi i zarzucania kwaśnej 
treści żołądkowej) u dorosłych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na omeprazol, podstawione benzoimidazole lub na 
którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować jednocześnie z nelfinawirem. Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, 
Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria. Pełna informacja o leku dostępna na życzenie w Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. 
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotka, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj 
się z lekarzem lub farmaceuta, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

R E k L A M A



widzenia zgłaszają się nieraz najpierw do 
okulisty. W większości przypadków stwier-
dza się równoczesne rozszerzenie źrenicy, 
przy jednoczesnej mniej lub bardziej zazna-
czonej nieruchomości. Rzadziej występują 
po rażenia mięśni ruchomych gałki ocznej 
z opadnięciem powieki i podwój nym wi-
dzeniem. Porażenia te mogą spowodować 
całkowite porażenie gałki ocznej w obrębie 
mięśni zewnętrznych. Rzadko dochodzi do 
całkowitej ślepoty. Kolejnymi objawami, któ-
re powinny zaniepokoić są ochrypły, a nawet 
czasami bezdźwięczny głos osoby chorej 
oraz wzmożone pragnienie. Dzieje się tak, 
ponieważ śluzówka gardła i jamy ustnej jest 
bardzo podrażniona i przesuszona. 
Bardzo często można również 
zaobserwować dziwny nalot, 
który przypomina swego 
rodzaju błonę. O ile nie 
wystąpią powikłania, 
to ciepłota ciała jest 
prawidłowa. Rzadko 
dochodzi do porażeń 
w obrębie kończyn, 
jeszcze rzadziej do po-
rażenia pęcherza i odby-
tu, nigdy nie dochodzi do 
zaburzeń czucia. Jednak nie-
zwykle groźne jest porażenie 
dróg oddechowych, ponieważ może 
spowodować pojawienie się odoskrzelowego 
zapalenia płuc. Natomiast kiedy dojdzie do 
porażenia nerwu błędnego z tachykardią, 
wówczas dojdzie do uszkodzenia ośrodka 
naczynioruchowego lub mięśnia sercowego. 
Sama toksyna może przenikać przez błony 
śluzowe zarówno układu pokarmowego, 
jak i oddechowego. Wszystkie naturalnie 
występujące przypadki botulinizmu zwią-
zane są z zatruciem drogą pokarmową. 
Powstaje w następstwie spożycia żywności 
zawierającej toksynę.

zdarza się czasami Botulizm noWo-
rodkóW, który najczęściej Wiąże 

się ze spożyciem miodu luB mleka 
W proszku, zaWierających spory clo-
stridium Botulinum. Bakterie kolonizują 
jelita, namnażają się i wytwarzają toksynę. 
Ze względu na nierozwiniętą w pełni florę 
układu pokarmowego, niemowlęta są szcze-
gólnie wrażliwe na spożycie przetrwalników, 
które w beztlenowych warunkach wykieł-
kują i, pozbawione konkurencji, zaczynają 
się namnażać w układzie pokarmowym, 
prowadząc do zatrucia.

rozpoznanie zatrucia jadem kiełBa-
sianym nie jest łatWe i zależy od 

stadium choroBy i daWki 
toksyny. Jak wiemy, okres 
inkubacji choroby jest bar-

dzo różny i dlatego istotna 
jest informacja o rodzaju 

spożywanych produktów 
spożywczych. W celu 
postawienia właściwej 
diagnozy wykonuje się 
tomografię kompute-
rową, elektromiografię, 
badanie płynu mózgowo-

-rdzeniowego. Botulizm 
noworodków diagnozuje 

się na podstawie obecności 
bakterii i toksyn w kale. Potwier-

dzeniem diagnozy są badania labo-
ratoryjne. Toksyny poszukuje się we krwi 
chorego, kale, treści żołądkowej i jelitowej, 
spożytej żywności. Podstawowym założe-
niem w leczeniu botulizmu jest inaktywacja 
toksyny. Efekt ten uzyskuje się przez do-
żylne podanie antytoksyny, która neutra-
lizuje wolną jeszcze toksynę niezwiązaną 
z zakończeniami nerwowymi. Natomiast 
związana toksyna nie jest usuwana po po-
daniu antytoksyny. W powodzeniu leczenia 
liczy się czas. Jeśli odpowiednio wcześnie 
zareaguje się na pogarszający się stan oso-
by chorej, wówczas leczenie zakończy się 
powodzeniem.

w	powodzeniu	leczenia	
liczy	się	czas.	jeśli	

odpowiednio	wcześnie	
zareaguje	się	na	

pogarszający	się	stan	
osoby	chorej,	wówczas	
leczenie	zakończy	się	

powodzeniem.
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Stopniowo, nawet po wielu miesiącach, do-
chodzi do wytworzenia nowych zakończeń 
nerwowo-mięśniowych i powrotu funkcji prze-
kazywania impulsów nerwowo-mięśniowych. 
Botulizmem nie można zarazić się od chorego. 
Choroba może mieć bardzo ostry przebieg. 
Należy pamiętać, że w przypadku braku le-
czenia, śmiertelność sięga 100%, dlatego tak 
ważne jest zarówno przestrzeganie zasad 
higieny osobistej, jak i przy obróbce żywności 
oraz ścisłe przestrzeganie zasad konserwo-
wania żywności.
W celu zapobiegania zatruciom jadem kiełba-
sianym należy pamiętać, aby nie próbować po-
dejrzanych środków żywnościowych, np. kon-
serw mających specyficzny zapach, o miękkiej 
konsystencji lub z których wydobywa się gaz, 
ponieważ nawet najmniejsze ilości mogą spo-
wodować wystąpienie objawów chorobowych, 
a tym bardziej nie należy ich spożywać, nawet 
po długotrwałym gotowaniu.

przy sporządzaniu przetWoróW na-
leży Bardzo dokładnie przestrzeGać 
czystości. należy Brać śWieże oWoce 
i jarzyny. Przy soleniu ryb i mary nowaniu 
mięsa, stężenie soli, względnie kwasota pły-
nu konserwującego, musi być dostatecznie 
wysoka. śWiętością poWinno stać się 
cotyGodnioWe przeGlądanie spiżarek 
i lodóWek W celu WyeliminoWania po-
dejrzanych produktóW.

Istotne jest to, że pomimo używania w obec-
nych czasach tak wielkiego ogromu konser-
wantów, wędzenia czy też peklowania zarodniki 
zarazków mogą w dalszym ciągu rozmnażać 
się czy też w dalszym ciągu produkować jad. 
Dzieje się to w przypadku, gdy niestety żyw-
ność przypadkowo miała styczność z pałeczką 
jadu kiełbasianego.
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niemiecki patolog opisał układ sku-
pisk tkanki chłonnej w obrębie 
błony śluzowej gardła i nazwał 
ją limfatycznym pierścieniem 

twarzowym. Dziś używa się zwykle nazwy 
„pierścień Waldeyera”, „pierścień gardło-
wy Waldeyera” albo „pierścień gardłowy 
chłonny”.

Elementy pierścienia Waldeyera to:

•	 migdałki podniebienne, znajdujące się 
w cieśni gardzieli

•	 migdałek językowy, umieszczony na 
podstawie języka, składający się z wielu 
mieszków językowych; może być miej-
scem rozwoju stanów zapalnych (np. 
anginy migdałka językowego) oraz no-
wotworów złośliwych (np. chłoniaków)

•	 migdałek gardłowy (wyrośla adenoidal-
ne, migdałek trzeci) – występuje w części 
nosowej gardła, największy jest w wieku 
dziecięcym, a następnie zanika (niektórzy 
dorośli mają jego resztki)

•	 migdałki trąbkowe - leżą w ujściu trąbki 
słuchowej do gardła, czasem przerasta-
ją, upośledzając słuch

•	 grudki chłonne błony śluzowej gardła

•	 pasma boczne tylnej ściany

pierścień	gArDłowy	chłonny	 jest	
grAnicą	mięDzy	zewnętrznymi	A	we-
wnętrznymi	frAgmentAmi	ukłADu	
pokArmowego	i	oDDechowego.	Umoż-
liwia on stały kontakt ze środowiskiem 
zewnętrznym, w którym znajdują się an-
tygeny pod postacią drobnoustrojów lub 
substancji chemicznych. Dzięki kontaktowi 
z antygenami kształtują się mechanizmy 
odpornościowe, a dodatkowo w obrębie 
migdałków podniebnych powstają komórki 

pamięci immunologicznej. Pierścień ten ma 
chronić przed bakteriami i czynnikami cho-
robotwórczymi, jednak niestety często ulega 
infekcjom on sam, a konkretniej – migdałki. 
migdałki	odpowiadają	za	kontrolę	naszego	
organizmu	i	obronę	przed	drobnoustroja-
mi. Są pierwszą linią obrony, wytwarzając 
przeciwciała oraz wysyłając sygnały do 
innych części organizmu o tym, że właśnie 
atakowany jest przez wirusy czy bakterie. 
Z biegiem lat ich rola się jednak zmniejsza. 
Z reguły w okresie dojrzewania już prak-
tycznie nie występuje.

Migdałki podniebienne to znajdujące się po 
obu stronach gardła „wypustki” zbudowane 
z tkanki limfatycznej. Są częścią układu od-
pornościowego, gdyż produkują antygeny, 
czyli substancje służące do wytwarzania 
przeciwciał odpornościowych.	kieDy	Dzie-
cko	mA	infekcję	górnych	Dróg	oDDe-
chowych,	migDAłki	się	powiększAją,	
poniewAż	muszą	wówczAs	proDuko-
wAć	więcej	Antygenów. 
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migdałki	odpowiadają	
za	kontrolę	naszego	

organizmu	i	obronę	przed	
drobnoustrojami. Są pierwszą 

linią obrony, wytwarzając 
przeciwciała oraz wysyłając 

sygnały do innych części 
organizmu o tym, że właśnie 
atakowany jest przez wirusy 

czy bakterie. 



Przerost migdałków może być konsekwen-
cją nawracających kilkakrotnie odczynów 
zapalnych w tym miejscu. Jednak przero-
stowi sprzyjają i inne czynniki, np. spożywa-
nie pokarmów bogatych w węglowodany. 
Patologiczny przerost migdałków może 
powodować niebezpieczne dla zdrowia na-
stępstwa, a mianowicie: trudności w poły-
kaniu pokarmów, zmianę głosu, zaburzenia 
drożności dróg oddechowych, co jest przy-
czyną bezdechu w czasie snu.
migDAłek	 gArDłowy	 znAjDuje	 się	
w	części	nosowej	gArDłA,	w	miejscu	
przejściA	stropu	w	ściAnę	tylną.	
nAjbArDziej	rozwinięty	jest	u	Dzieci. 
Z wiekiem ulega zanikowi, choć u dorosłych 
czasami obecne są jeszcze jego resztki. Ma 
kształt czworoboku lub owalu, składa się 
z 4-6 listewek poprzedzielanych bruzdami, 
zwanymi zatokami migdałkowymi. Przypo-
mina rozdzielone segmenty pomarańczy. 
W odróżnieniu od migdałka podniebnego ma 
on bardziej powierzchownie ułożone grudki 
chłonne oraz nie posiada krypt. Pokryty 
jest nabłonkiem wielorzędowym migaw-
kowym. U dzieci migdałek gardłowy ulega 
przerostowi – jest to zjawisko fizjologiczne, 
jednak czasami przerost ten może być na 
tyle duży, że manifestuje się wystąpieniem 
objawów klinicznych i wówczas występuje 
tak zwany przerost patologiczny.

w	wArunkAch	Domowych	nie	DA	się	
zAuwAżyć,	 czy	 trzeci	migDAł	 jest	
powiększony.	koniecznA	jest	wizy-
tA	u	specjAlisty	-	otolAryngologA,	
który	oceni	stAn	migDAłkA.	

sygnAŁEm do tAkiEj 
wizyty powinny byĆ 
nAstępującE objAwy:

•	 stałe oddychanie dziecka przez usta, 
przez co powietrze, którym oddycha, 
jest nieogrzane, nieoczyszczone i nie-
odpowiednio nawilżone. Prowadzi to do 

wysuszenia błony śluzowej jamy ustnej 
i gardła i może prowadzić do rozwoju 
angin i innych infekcji

•	 zmiana barwy głosu

•	 chrapanie i czasami nawet bezdech senny

•	 zaburzenie prawidłowej wentylacji ucha, 
co w konsekwencji może prowadzić do 
wysiękowych zapaleń ucha, ostrych 
zapaleń ucha środkowego – to z kolei 
doprowadzić może nawet do niedosłuchu

•	 stany zapalne zatok przynosowych, spo-
wodowane ich nieprawidłową wentylacją 
i zaleganiem wydzieliny nosa

•	 powiększenie węzłów chłonnych kar-
kowych i szyjnych oraz zaburzenie 
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Przerośnięty migdał uciska też ujścia 
trąbek słuchowych, co może być przyczyną 
nawracających zapaleń ucha i zalegania płynu 
w jamie bębenkowej, a w konsekwencji może 
doprowadzić do niedosłuchu



w ukształtowaniu twarzy. Dziecko z prze-
rośniętym migdałkiem gardłowym ma 
ubogą mimikę, jest blade, ma stale  
uchylone usta. Jego wyraz twarzy okre-
ślany jest jako ospało-gapiowaty.

•	 wady zgryzu

•	 brak apetytu, brak energii, trudności 
w koncentracji i uczeniu.

zA	pomocą	specjAlnego	przyrząDu,	
fiberoskopu	(cienkiego	 i	miękkiego	
przewoDu	z	mAleńką	kAmerą,	który	
wprowADzA	się	Do	noskA	DzieckA),	le-
kArz	sprAwDzi,	czy	przyczyną	kłopo-
tów	rzeczywiście	jest	trzeci	migDAł.	
Zbada również jego wielkość i zorientuje się, 
czy nie jest siedliskiem bakterii i czy przerost 
jest groźny. Kiedy otolaryngolog stwierdzi 
przerost patologiczny, który blokuje prze-
pływ powietrza przez nosogardło, wówczas 
podejmie stosowne leczenie. Dziecko, które 
nie może oddychać przez nos, a oddycha 
przez usta, naraża się na kolejne infekcje. 
Przerośnięty migdał uciska też ujścia trąbek 
słuchowych, co może być przyczyną na-
wracających zapaleń ucha i zalegania płynu 
w jamie bębenkowej, a w konsekwencji może 
doprowadzić do niedosłuchu.

Bóle gardła i inne dolegliwości związane 
z przerostem migdałków, a także ewentu-
alną konieczność ich usunięcia, kojarzymy 
głównie z dziećmi. Tymczasem ten problem 
laryngologiczny dotyczy osób w każdym 
wieku. Skuteczne rozprawienie się z cho-
rymi migdałkami jest konieczne nie tylko 
ze względu na komfort życia, ale i możliwe 
poważne powikłania ze strony innych narzą-
dów jak nerki, stawy czy serce. W wyniku 
nawracających zapaleń, migdałki podnieb-
ne przestają pełnić swoją funkcję obronną, 
a nawet mogą stać się czasami źródłem za-
każenia i powtarzających się chorób gardła.

32

kiedy trzeci migdał okaże się za 
duży, wówczas specjalista może 
przepisać leki przeciwalergiczne 
i przeciwzapalne bądź szczepionki 
podnoszące odporność. Dzięki takim 
zabiegom infekcje mogą być rzadsze, 
a więc migdałek powinien wrócić do 
normalnego rozmiaru. Jeśli ta metoda 
zawiedzie, a przerośnięty migdał 
stanie się zagrożeniem, wówczas 
konieczny jest zabieg chirurgicznego 
usunięcia migdałka gardłowego, czyli 
adenotomia. Decyzję o operacji może 
podjąć tylko otolaryngolog.



Migdałki podniebienne mają szczelinowate, 
rozgałęzione krypty przenikające miąższ. 
Dopóki krypty opróżniają się swobodnie do 
jamy ustnej, czynność migdałków nie jest 
zaburzona. Jeśli jednak zawartość pod po-
stacią resztek pokarmowych, złuszczonego 
nabłonka, limfocytów, komórek bakterii, na-
zywana czopami retencyjnymi, zalega, może 
stanowić doskonałą pożywkę dla wzrostu 
mikroorganizmów i rozwoju przewlekłego 
zapalenia migdałków podniebiennych. 

Rozpoznanie przewlekłego zapalenie mig-
dałków wymaga szczególnej ostrożności. 
Objawy są mało specyficzne, a w badaniu 
możemy mieć obraz niezmienionych choro-
bowo migdałków. Choroba jest najczęściej 
skutkiem nawracających angin, w wyni-
ku których dochodzi do zmian w budowie 
migdałków i zalegania złogów w kryptach. 
Tworzą się mikroropnie, z których zakaże-
nie może szerzyć się w głąb migdałka lub 
drogą krwionośną do odległych narządów 
i dawać zakażenia odogniskowe: gorączkę 
reumatyczną, kłębuszkowe zapalenie ne-
rek, zapalenie stawów, łuszczycę, zapalenie 
mięśnia sercowego, choroby naczyń.

wśróD	objAwów	świADczących	
o	przewlekłym	zApAleniu	
migDAłków	możnA	wymienić:	

•	 uczucie przeszkody w gardle, 

•	 nawracające zapalenie migdałków, 

•	 bóle szyi, 

•	 trudności w połykaniu, 

•	 cuchnący oddech, 

•	 nieprzyjemny smak w ustach, 

•	 powiększone węzły chłonne 

•	 oraz biało-żółte, cuchnące złogi, tak zwa-
ne czopy migdałkowe. 
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R E k L A M A

ENTEROL 250
(Saccharomyces boulardii CNCM I-745)

Skład: jedna kapsułka 
zawiera 250 mg 
lio� lizowanych droż-
dżaków S. boulardii 
CNCM I-745 oraz 
subst. pomoc., m.in.: 
laktoza jednowodna  
Postać farmaceu-
tyczna: kapsułka 

Wskazania: leczenie ostrych biegunek infekcyjnych; zapobieganie biegunkom związanym ze 
stosowaniem antybiotyków; nawracająca biegunka spowodowana zakażeniem Clostridium 
di�  cile, jako dodatek do leczenia wankomycyną lub metronidazolem; zapobieganie biegunkom 
związanym z żywieniem dojelitowym; zapobieganie biegunkom podróżnych
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na subst. czynną lub którąkolwiek subst. pomocniczą, 
pacjenci z cewnikiem założonym do żyły centralnej 
Podmiot odpowiedzialny: BIOCODEX, 7 avenue Gallieni, 94250 Gentilly, Francja

Skład: jedna saszetka zawiera 250 mg lio� lizowanych 
drożdżaków S. boulardii CNCM I-745  oraz subst. pomoc., 
m.in.: laktoza jednowodna i fruktoza 
Postać farmaceutyczna: proszek do sporządzania 
zawiesiny doustnej 

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.

(Saccharomyces boulardii CNCM I-745)

Rozpoznanie przewlekłego 
zapalenie migdałków 
wymaga szczególnej 
ostrożności. Objawy są mało 
specyficzne, a w badaniu 
możemy mieć obraz 
niezmienionych chorobowo 
migdałków. 

Warto 
wiedzieć



Leczenie zachowawcze przewlekłego zapa-
lenia migdałków, czyli płukanie, pędzlowanie, 
oczyszczanie, antybiotykoterapia, przynosi 
mało korzyści. 

niestety,	 jeDynym	skutecznym	le-
czeniem	 jest	usunięcie	migDAłków	
–	tonsillektomiA.	jeDnAk	usunięciA	
migDAłków	poDniebnych	muszą	być	
w	kAżDym	przypADku	rozpAtrywAne	
inDywiDuAlnie.	są	przypADki,	w	któ-
rych	zDecyDowAnie	zAlecA	się	wy-
konAnie	tonsillektomii.	z	pewnością	
nAleży	Do	nich	przewlekłe	zApAlenie	
migDAłków,	A	tAkże	częste	Anginy.	

Jeśli choroba pojawia się kilka razy w roku, 
a nawet pięć razy w ciągu dwóch lat, warto 
porozmawiać z lekarzem, czy wycięcie nie 
pozwoli ograniczyć liczby podawanych przy 
tej chorobie antybiotyków. Migdałki wyci-
na się także przy nawracających ropniach 
okołomigdałkowych, chorobach odognisko-
wych, a nawet regularnym nieprzyjemnym 
oddechu, który spowodowany jest powsta-
waniem czopów migdałkowych. wycięcie	
zalecane	jest	także	przy	zaburzeniach	snu. 
Jeśli przerost migdałków zwęża gardło środ-
kowe i powoduje bezdech senny, prowadzący 
do niebezpiecznych powikłań, lepiej wyciąć 
migdałki i pozbyć się nie tylko uciążliwego 
chrapania, ale także ryzyka cięższych na-
stępstw.

nAwrAcAjące	 infekcje	migDAłków	
wskAzują	nA	znAczne	osłAbienie	oD-
porności.	chcąc	uchronić	się	przeD	
chorobAmi,	nAleży	zADbAć	o	poprAwę	
konDycji	ukłADu	immunologicznego.	
DoskonAłym	sposobem	nA	poprAwę	
oDporności	jest	DostArczAnie	orgA-
nizmowi	oDpowieDnich	witAmin,	mine-
rAłów,	AminokwAsów.
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sepsa

Spolszczone określenie „sepsa” wywodzi się od łacińskiego 
słowa „sepsis”, oznaczającego według Hippokratesa: proces 

gnicia mięsa, ropienia ran, gazy bagienne. Innymi słowy proces 
psucia się niedobrego dla zdrowia, w odróżnieniu od „pepsis”, 

czyli procesu fermentacji – dobrego dla zdrowia, chociażby 
z racji produkcji wina

zatrważa od czasów  
hippokratesa
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sepsą od zaWsze określano jeden 
z najtrudniejszych stanóW W medy-
cynie, który najkrócej można scha-
rakteryzoWać jako rozleWający się 
intensyWnie stan zapalny. 

Galen i Celsius opisali stan zapalny jako: 
rubor (rozszerzenie naczyń krwionoś-
nych), calor (gorączka), dolor (ból), tu-
mor (obrzęk, zwiększona przepuszczal-
ność naczyń), functio laesa (dysfunkcja 
narządowa).

 Po odkryciu roli drobnoustrojów w pro-
cesie zakażenia nazwa „sepsis” określała 
ogólnoustrojowe, systemowe zakażenie 
uważane jako „zatrucie krwi” (posocznica), 
zakładając, że sepsa powstaje w wyniku 
inwazji drobnoustrojów rozprowadzanych 

w organizmie przez układ krążenia. Teorii 
tej nie potwierdziły współczesne obser-
wacje. 
 
Zastosowanie antybiotyków, które skutecz-
nie usuwały chorobotwórcze drobnoustroje 
z organizmu, nie chroniło pacjentów przed 
śmiercią z powodu sepsy. Dlatego powstała 
koncepcja, że patogeneza sepsy napędzana 
jest poprzez innego rodzaju stymulację 
aniżeli wyłącznie namnażanie się bakterii, 
wirusów czy grzybów chorobotwórczych. 
Potwierdziły to obserwacje częstego wy-
stępowania sepsy bez stwierdzenia obecno-
ści drobnoustrojów we krwi (bakteriemii). 
Dopiero pod koniec XX wieku na Konferencji 
Uzgodnieniowej w Stanach Zjednoczonych 
ustalono szereg definicji związanych z ogól-
noustrojową reakcją zapalną i sepsą. 
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wyróżniono krytEriA 
dlA ogólnoustrojowEj 
rEAkcji zApAlnEj (sirs):

•	 temperatura ciała powyżej 38º C lub 
poniżej 36º C

•	 częstość tętna powyżej 90 uderzeń/
minutę

•	 hiperwentylacja lub znaczące zwolnienie 
oddechu

•	 liczba leukocytów powyżej 12 tysięcy 
lub poniżej 4 tysięcy

Jeśli objawy SIRS były wywołane przez po-
dejrzewane lub potwierdzone zakażenie, 
to rozpoznawano sepsę. Jeśli sepsie to-
warzyszyła dysfunkcja organów ważnych 

dla życia, to rozpoznawano zespół ciężkiej 
sepsy. Jeśli w przebiegu sepsy występo-
wało gwałtowne obniżenie ciśnienia krwi 
i utrzymujące się podwyższone wartości 
mleczanów, niereagujące na podawanie 
płynów i wymagające stosowania leków 
wazopresyjnych, to stan ten określono jako 
wstrząs septyczny. W 2001 r. zwołano kolejną 
międzynarodową konferencję poświęconą 
definicji sepsy. Nie zmieniono zasadniczego 
podziału stanów związanych z sepsą, ale 
ustalono, że rozpoznanie sepsy opiera się 
na współistnieniu z zakażeniem szeregu 
objawów klinicznych i wyników laboratoryj-
nych, a nie na kryteriach SIRS. Żaden z tych 
parametrów nie jest na tyle specyficzny, 
aby mógł posłużyć do rozpoznania sepsy, 
a lekarz opiera rozpoznanie na ocenie całego 
obrazu klinicznego.
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Dla ciężkiej sepsy ustalono bardziej precyzyj-
ne kryteria dysfunkcji narządowej, opierając 
się na opisanej wcześniej klasyfikacji SOFA. 
Ponieważ w obecnej praktyce klinicznej naj-
bardziej istotna dla określenia rokowania 
pacjentów z sepsą jest obecność dysfunkcji 
narządów, to terminy „sepsa” i „ciężka sep-
sa” są używane naprzemiennie. oczyWiste 
staje się, że użyWając termin „sepsa” 
myślimy o systemoWej reakcji na za-
każenie, której konsekWencją jest 
pojaWienie się oBjaWóW dysfunkcji 
narządoWej. Dlatego, dla wyjaśnienia tej 
sytuacji, objawy dysfunkcji narządów powin-
ny być zawarte w nowej definicji sepsy - to 
znaczy sepsa powinna być definiowana jako 
układowa reakcja na zakażenie z obecnością 
objawów dysfunkcji narządów określonego 
stopnia. Dopóki jednak ta definicja nie zosta-
nie oficjalnie wprowadzona przez kolejną 
Konferencję Uzgodnieniową, ogólnoustro-
jowe zakażenie powodujące wystąpienie 
niewydolności narządów określać będziemy 
jako „ciężka sepsa”.

Podstawowe badanie oceniające epidemiolo-
gię zespołu ciężkiej sepsy w USA opublikowa-
ne zostało w 2001 roku. Wyniki tego badania 
wykazały, że ciężka sepsa występuje w USA 
u ponad 750.000 przypadków rocznie (300 
na 100.000 populacji rocznie). Ciężka sepsa 
odnotowywana była u 2% przyjmowanych 
do szpitala i 10% przyjmowanych na Oddziały 
Intensywnej Terapii. Połowa ze wszystkich 
zarejestrowanych przypadków ciężkiej sep-
sy leczona była w Oddziałach Intensywnej 
Terapii. śmiertelność W ciężkiej sepsie 
Wynosiła około 25%, a We Wstrząsie 
septycznym 50%. Badanie hospita-
lizacji z 2 dekad, przeproWadzone 
W usa, Wykazało Wzrost częstości 
WystępoWania przypadkóW sepsy 
o 8,7% rocznie.	Choć wyniki leczenia się 
poprawiają, to narastanie liczby przypadków 
powoduje wzrost ogólnej liczby zgonów. Dla-
tego liczba zgonów z powodu ciężkiej sepsy 
jest nieco wyższa od zgonów spowodowanych 
zawałem serca, a znacznie wyższa od zgonów 
z powodu HIV, raka sutka czy udarów mózgu. 
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ciężkA	sepsA	jest	10	przyczyną	śmier-
ci	pAcjentów	w	usA.	koszty	leczeniA	
sepsy	rocznie	przekrAczAją	14	mlD	
DolArów. Badania przeprowadzone w in-
nych krajach wykazały mniejszą liczbę wy-
stępowania ciężkiej sepsy. W Niemczech 
i w Polsce oceniana była 100 na 100.000 
przypadków rocznie. Oceniając częstotli-
wość przypadków ciężkiej sepsy na podsta-
wie dostępnych badań przyjęto założenie, 
że jej globalne występowanie przekracza 
19 mln przypadków rocznie. 

Można jednak przypuszczać, że prawdziwa 
liczba jest znacznie większa, gdyż zespół 
ciężkiej sepsy nie jest właściwie rozpoznany 
w różnych systemach opieki zdrowotnej. 
W krajach rozwijających się faktyczna ilość 
przypadków ciężkiej sepsy nie jest systema-
tycznie oceniana.	wyDAje	się,	że	w	tych	
krAjAch	problem	sepsy	jest	jeszcze	
bArDziej	istotny	niż	w	krAjAch	roz-
winiętych,	z	uwAgi	nA	powszechność	
chorób	zAkAźnych	bęDących	przyczy-
ną	sepsy.

Wielkie badanie epidemiologiczne EPIC II wy-
kazało, że drobnoustroje G- są najczęstszą 
przyczyną zakażeń w Oddziałach Intensyw-
nej Terapii (62%) w porównaniu z bakteriami 
G+ (42%). Częstość zakażeń G+ wzrasta 
w niektórych krajach, np. USA. Powszechnie 
rośnie częstość zakażeń grzybiczych jako 
przyczyna ciężkiej sepsy (19%).

nAjczęstszE  
pAtogEny to:
•	  Bakterie G-: Pseudomonas 20%, Esch-

erichia 16%, Klebsiella 13%

•	  Bakterie G+: Gronkowiec złocisty 20% 
(MRSA 10%), Enterococcus 11%

•	  Grzyby: Candida 17%

•	  Bakterie beztlenowe: 4,5%

ciężka sepsa Występuje W przeBieGu 
zaróWno zakażeń pozaszpitalnych, 
jak i szpitalnych (zWiązanych z opie-
ką zdroWotną) oraz oddziałoWych. 
W badaniach statystycznych najczęstszą 
przyczyną ciężkiej sepsy są zakażenia układu 
oddechowego z częstotliwością dochodzącą 
do 50% przypadków. W badaniach przepro-
wadzonych w Oddziałach Intensywnej Terapii 
w Polsce najczęstszą przyczyną sepsy były 
zakażenia wewnątrzbrzuszne.

przeBieG ciężkiej sepsy odByWa się 
W dWóch płaszczyznach. zakażenie 
poWoduje złożoną reakcję orGani-
zmu zależną zaróWno od patoGe-
nu (ilość i zakaźność), jak i od cech 
orGanizmu osoBy zakażonej (cha-
rakterystyka Genetyczna, funkcja 
układu odpornościoWeGo, choroBy 
Współistniejące). Reakcja prozapalna, 
która ukierunkowana jest na wyeliminowanie 
patogenów, może być odpowiedzialna za 
uszkodzenie funkcji organów w ciężkiej sep-
sie, natomiast reakcja antyzapalna - ważna 
dla ograniczenia miejscowego i systemowe-
go uszkodzenia tkanek - może powodować 
obniżoną odporność i sprzyjać wtórnym 
zakażeniom. rozWój infekcji poleGają-
cy na GWałtoWnym namnażaniu się 
droBnoustrojóW Bardzo silnie Wpły-
Wa na aktyWację układu immunolo-
GiczneGo. Poszczególne składowe układu 
obronnego człowieka identyfikują patogeny 
(np. bakterie) poprzez specyficzne recep-
tory, wykazują one zdolność identyfikacji 
danych drobnoustrojów niczym czytnik linii 
papilarnych. Na podobnej zasadzie odbywa 
się również identyfikacja uszkodzonych ko-
mórek i tkanek organizmu, do czego docho-
dzi w czasie urazu czy poważnego procesu 
chorobowego, np. rozwoju raka. Sugeruje to, 
że patogeneza niewydolności wielonarządo-
wej jest podobna, niezależnie czy przyczyna 
jest septyczna, czy nieseptyczna.
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w	ciężkiej	sepsie	DochoDzi	Do	zAbu-
rzeń	funkcji	ukłADu	krzepnięciA	pro-
wADzących	Do	zespołu	wykrzepiAniA	
wewnątrznAczyniowego.	 Inicjuje te 
zmiany czynnik tkankowy, wykorzystując 
niesprawne działanie systemów antykoa-
gulacyjnych: białka C i antytrombiny oraz 
fibrynolizy. Powiązania cząsteczkowe mię-
dzy wykrzepianiem a zakażeniem regulu-
ją receptory aktywowane przez proteazy. 
Nadmierna aktywność układu krzepnięcia 
zaburza mikrokrążenie w obrębie ukrwienia 
narządów wewnętrznych.

sEpsA: niEtypowE 
piErwszE objAwy
•	 gorączka lub wręcz przeciwnie - obni-

żona temperatura

•	 szybszy oddech

•	 przyspieszone tętno

•	 ogólne osłabienie

•	 rozbicie

Jeśli objawy te występują, szczególnie po 
zabiegu operacyjnym, wyrwaniu zęba czy 
w czasie osłabienia organizmu, natychmiast 
należy skontaktować się z lekarzem. War-
to zaszczepić się przeciwko meningoko-
kom - u niemowląt do 1. roku życia podaje 
się po konsultacji z lekarzem dwie dawki 
szczepionki, dzieciom starszym i dorosłym 
– jedną.

szybkA diAgnostykA 
sEpsy jEst już możliwA 
w kAżdym gAbinEciE 
lEkArskim
Od stycznia 2016 roku w Europie i Polsce po-
jawiła się nowa technologia diagnostyczna, 
umożliwiająca szybkie badanie prokalcyto-
niny - czułego markera sepsy. Dotychczas 
tego typu badania były wykonywane tylko 
w dobrze wyposażonych laboratoriach du-
żych szpitali. Badanie wykonywane jest przy 
pomocy innowacyjnego, zminiaturyzowa-
nego urządzenia diagnostycznego Labgeo 
IB-10, umożliwiającego ilościowe badanie 
prokalcytoniny bezpośrednio w gabinecie 
lekarskim, przychodni, szpitalnym oddziale 
ratunkowym, izbie przyjęć nawet najmniej-
szego szpitala oraz karetce pogotowia ra-
tunkowego. Pomiar jest całkowicie zautoma-
tyzowany, a wynik badania otrzymujemy już 
w ciągu 20 minut od pobrania krwi. Jakość 
i wiarygodność testu prokalcytoninowego, 
wykorzystywanego w urządzeniu Labgeo 
IB-10, została potwierdzona w wielu bada-
niach klinicznych.

sEpsA: lEczEniE
Leczenie polega na podaniu jak najszybciej 
antybiotyków (w czasie pierwszych godzin 
objawów), płynów, leków nasercowych 
i przeciwzakrzepowych. Najważniejsze jest 
jednak ustalenie, jaki drobnoustrój spowo-
dował sepsę, a więc wykonanie posiewów 
krwi. Szuka się także pierwotnego źródła 
zakażenia w organizmie: ropni lub stanów 

To jest zdecydowanie największe nieporozumienie dotyczące sepsy. Sepsą nie można się zarazić, 
ponieważ jest to określenie dotyczące objawów chorobowych towarzyszących uogólnionemu za-
każeniu. Można natomiast zarazić się bakteriami, wirusami lub grzybami, a te, przy sprzyjających 
okolicznościach, mogą być odpowiedzialne za rozwój sepsy. Nie ma szczepionki przeciwko sepsie, są 
natomiast szczepionki przeciwko niektórym bakteriom, które mogą powodować sepsę, np. przeciwko 
meningokokom lub pneumokokom.

sEpsA niE jEst zArAźliwA
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R E k L A M A

zapalnych. Najczęściej we krwi udaje się 
wykryć drobnoustrój odpowiedzialny za 
sepsę, co ułatwia postępowanie terapeu-
tyczne. Jednak w około 30% przypadków 
nie udaje się potwierdzić (zidentyfikować) 
badaniem bakteriologicznym rodzaju zaka-
żenia. W takich sytuacjach również szybko 

podejmuje się terapię antybiotykami o sze-
rokim spektrum działania. Bardzo ważne 
jest zachowanie zasad antybiotykoterapii, 
w szczególności odnoszących się do usta-
lenia optymalnego poziomu dawkowania, 
warunkującego ograniczenie namnażania 
się patogenów w najkrótszym czasie.

Prawda jest przykra – zachorować może każdy. Szczególnie jednak narażeni są ci, których 
układ odpornościowy nie jest w pełni sprawny (dzieci, osoby starsze i przewlekle chorzy) lub 
osłabiony (stresem, niewłaściwym odżywianiem). Do grupy zwiększonego ryzyka należą też 
ci, którzy mają wykonywane zabiegi inwazyjne. Choroba rozwija się bardzo szybko, stąd tak 
ważne jest szybkie jej rozpoznanie i natychmiastowe podjęcie leczenia w szpitalu.

kAżdy możE zAchorowAĆ nA sEpsę
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Zespół  
metaboliczny

Zespół metaboliczny to epidemia XXI 
wieku. W Polsce problem ten jest bardzo 

poważny, bo dotyczy co piątej osoby 
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zespół metaboliczny, zwany też ze-
społem X, to ciąg powiązanych ze 
sobą elementów systematycznie 
i podstępnie niszczących organizm, 

mogących zwiększać ryzyko zachorowania 
na miażdżycę, choroby serca i cukrzycę typu 
2. Szacuje się, że obecność zespołu me-
tabolicznego dwukrotnie zwiększa ryzyko 
wystąpienia chorób układu krążenia i aż 
pięciokrotnie podnosi ryzyko rozwoju cuk-
rzycy typu 2. W obecnych czasach w krajach 
rozwiniętych choroby te zbierają największe 
żniwo pod względem liczby zgonów. Zespół 
metaboliczny to szereg odchyleń od normy 
różnych parametrów, które składają się na 
to schorzenie. Aby można było rozpoznać 
zespół metaboliczny, muszą zostać speł-
nione pewne kryteria.

•	 Musi wystąpić otyłość brzuszna (obwód 
talii równy bądź większy niż 80 cm u ko-
biet lub 94 cm u mężczyzn) wraz z co 
najmniej dwoma z poniższych czynników:

•	 poziom trójglicerydów we krwi równy 
bądź wyższy niż 150 mg/dl (lub leczenie 
podwyższonego poziomu trójglicery-
dów),

•	 stężenie tzw. dobrego cholesterolu (HDL) 
we krwi – u kobiet <50 mg/dl, u męż-
czyzn <40 mg/dl,

•	 ciśnienie tętnicze równe bądź wyższe niż 
130/85 mm Hg (lub leczenie nadciśnienia 
tętniczego),

•	 poziom glukozy we krwi na czczo równy 
lub wyższy niż 100 mg/dl (lub leczenie 
cukrzycy typu 2).

R E k L A M A
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dokładne mechanizmy rozWoju ze-
społu metaBoliczneGo nie są zna-
ne, ale Wiadomo, że są poWiązane 
z nadmiernym Gromadzeniem tkanki 
tłuszczoWej Wokół talii. Osoby, które 
mają tendencje do tycia w brzuchu są bar-
dziej narażone na to, że rozwinie się u nich 
zespół metaboliczny.

czynniki ryzyka to:

•	 nadwaga i otyłość, szczególnie w oko-
licy talii

•	 siedzący tryb życia

•	 podłoże genetyczne

•	 palenie tytoniu

•	 wysokokaloryczna dieta złożona z wę-
glowodanów i tłuszczów

Nadwaga jest zawsze szkodliwa dla zdrowia, 
szczególnie wtedy, gdy tkanka tłuszczowa 
odkłada się w okolicach talii. Należy pa-
miętać, że tłuszcz gromadzi się wówczas 
nie tylko pod skórą (co uwidacznia się jako 
fałdki), ale również – co ważniejsze – w or-
ganach znajdujących się w jamie brzusznej 
oraz w tętnicach. Naukowcy od lat usiłują 
wyjaśnić, co jest przyczyną notowanego 
w ostatnich latach lawinowego wzrostu 
liczby osób spełniających kryteria diagno-
styczne zespołu metabolicznego. Stwier-
dzono, że organizm współczesnego czło-
wieka jest utrzymywany w permanentnym 
stanie sytości. Ciągle gromadzimy tkankę 
tłuszczową, bo tak zaprogramowany jest 
nasz organizm, jednak rzadko kiedy mamy 
okazję spalić cały ten zapas. Otyłość jest 
chorobą przewlekłą o złożonych przyczy-
nach genetycznych, endokrynologicznych, 
środowiskowych (stres, palenie tytoniu, al-
kohol, dieta obfitująca w tłuszcze nasycone 
i sól kamienną). Charakteryzuje się powolną 

progresją albo okresami stabilności masy 
ciała z chudnięciem i następowym przybiera-
niem masy ciała, najczęściej większym niż jej 
utrata podczas chudnięcia (efekt „jo-jo”). Jest 
chorobą metaboliczną, jej pierwotną przy-
czyną są zaburzenia łaknienia, prowadzące 
do zwiększenia się ilości tkanki tłuszczowej 
w organizmie. 

W miarę nasilania się tego procesu oraz 
w miarę upływu czasu pojawiają się pa-
tologie i dysfunkcje dotyczące wszystkich 
w istocie układów i narządów. Mogą one 
powodować inwalidztwo i skrócenie życia. 
Otyłość prowadzi ponadto do rozwoju takich 
chorób jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca 
typu 2, niealkoholowe stłuszczenie wątroby 
oraz depresja. Otyłość jest zagrożeniem 
zdrowia i powinna być leczona nie tylko 
poprzez indywidualnie dobraną, niskokalo-
ryczną dietę, ale także poprzez wzmożoną 
aktywność fizyczną, a niekiedy również po-
winno być wspomagane farmakoterapią. 

oBniżenie masy ciała  
pozytyWnie WpłyWa na 

praWidłoWy poziom stężenia 
cholesterolu i trójGlicerydóW 
We krWi, sprzyja zmniejszeniu 

BólóW krzyża i staWóW, zmniejsza 
potliWość i nietrzymanie moczu, 

łaGodzi oBjaWy dusznicy Bolesnej. 

Leczenie i zapobieganie występowaniu ze-
społu metabolicznego to przede wszystkim 
promocja zdrowego trybu życia z modyfi-
kacją diety oraz zwiększeniem aktywności 
fizycznej. 
Leczenie farmakologiczne tego schorzenia 
ma niewielkie zastosowanie. Ogranicza się 
do leczenia hiperlipidemii, nadciśnienia tętni-
czego oraz zaburzeń tolerancji glukozy od-
powiednimi preparatami farmaceutycznymi. 
Najważniejsze jest jednak to, aby zarówno 
dzieci, jak i dorośli cierpiący z powodu oty-
łości, dążyli do unormowania swojego BMI.
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Nadwaga jest zawsze 
szkodliwa dla zdrowia, 
szczególnie wtedy, gdy 
tkanka tłuszczowa odkłada 
się w okolicach talii. Należy 
pamiętać, że tłuszcz gromadzi 
się wówczas nie tylko pod 
skórą (co uwidacznia się 
jako fałdki), ale również – co 
ważniejsze – w organach 
znajdujących się w jamie 
brzusznej oraz w tętnicach
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Zespół metaboliczny jest poważnym proble-
mem, ponieważ znaczna część ludzi prowadzi 
siedzący tryb życia. Zwykle częściej występuje 
on u kobiet niż u mężczyzn. Częstość jego wy-
stępowania rośnie wraz z wiekiem.

Wyniki najnowszych badań stwierdzają, że oty-
łość centralną poprzedza rozwój insulinoopor-
ności i pozostałych elementów zespołu meta-
bolicznego, a następnie jego powikłań w postaci 
chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy typu 
2. Pojawia się coraz więcej przesłanek nauko-
wych przemawiających za tym, że podłożem 
wszystkich zmian zaliczanych do zespołu me-
tabolicznego jest najprawdopodobniej trzewna 
tkanka tłuszczowa i jej aktywność prozapalna. 

U osób z predyspozycją genetyczną, otyłość 
wywołana wysokokaloryczną dietą i małą 
aktywnością fizyczną prowadzi do rozwoju 
oporności tkanek na działanie insuliny. Me-
chanizmy patogenetyczne łączące otyłość 
z opornością na insulinę są słabo poznane. 

Dane zgromadzone w ciągu ostatnich kilku 
lat wskazują na istnienie złożonych zależno-
ści między metabolizmem tkanki tłuszczowej 
a działaniem insuliny. Pozwalają również przy-
puszczać, że insulinooporność i związana z nią 
kompensacyjna hiperinsulinemia oprócz tego, 
że są wynikiem otyłości, to mogą się także do 
niej przyczyniać. Od niedawna badacze zwracają 
uwagę na obecny w przebiegu otyłości stres 
oksydacyjny jako kolejny czynnik prowadzący 
do wystąpienia insulinooporności i rozwoju 
miażdżycy.

Coraz więcej dowodów pochodzących z ba-
dań eksperymentalnych i klinicznych wskazuje 
na związek przyczynowo-skutkowy między 
otyłością i insulinoopornością a rozwojem 
i utrzymywaniem się podwyższonego ciśnie-
nia tętniczego. 

Leczenie i zapobieganie 
występowaniu zespołu 
metabolicznego to przede 
wszystkim promocja zdrowego 
trybu życia z modyfikacją diety 
oraz zwiększeniem aktywności 
fizycznej 
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Patogeneza nadciśnienia tętniczego zwią-
zanego z otyłością jest złożona, a udział 
w niej bierze wiele współistniejących i często 
współzależnych czynników.
Świat, w którym żyjemy zmienia się z dnia 
na dzień. Wzrasta lista zagrożeń cywiliza-
cyjnych oraz społecznych. Powodują one 
wzrost liczby potencjalnych czynników, któ-
re mogą powodować bezpośrednie zagro-
żenie zdrowia i życia. Najbardziej wrażliwą 
na te czynniki grupą są niemowlęta, dzieci 
i nastolatki. Niebezpieczeństwo ze swojej 
strony niesie także grupa chorób zwanych 
chorobami cywilizacyjnymi. Zaliczamy do 
nich schorzenia układu oddechowego, krą-
żeniowego, uczulenia, nowotwory, AIDS, 
chorobę Alzheimera oraz wiele innych. Od 
niedawana dołączył do nich zespół meta-
boliczny, występujący coraz częściej także 
u dzieci.

zespół metaBoliczny to poWażne 
schorzenie, które do niedaWna Było 
opisyWane Wyłącznie W dorosłej 
części naszej populacji. 

Okazuje się, że może mieć on swoje podłoże 
w zaburzeniach występujących już w dzieciń-
stwie. Liczba otyłych dzieci wciąż wzrasta. 
Wraz z tą tendencją stwierdza się u nich dys-
lipidemię, nadciśnienie tętnicze i zaburzenia 
tolerancji glukozy. Wszystkie te elementy 
wchodzą w skład zespołu metabolicznego. 
W obliczu choroby cywilizacyjnej, jaką staje 
się otyłość, wczesne zapobieganie, wykry-
wanie i leczenie zespołu metabolicznego jest 
istotnym działaniem, które może w przy-
szłości zmniejszyć ryzyko przedwczesnego 
rozwoju i wystąpienia zmian miażdżycowych 
oraz innych chorób układu naczyniowo-
-sercowego.

R E k L A M A
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mgr farm. Joanna Czerniel 
www.herbariacosmetics.pl

Borówkowa maseczka 
do skóry dojrzałej

brak słońca daje się we znaki nie tylko 
przez obniżony nastrój, ale też przez 
poszarzałą, zmęczoną skórę. Nasza 

skóra odczuwa tęsknotę za słońcem bez 
względu na wiek, ale dziś pokażę Wam, jak 
wykonać maseczkę do skóry dojrzałej, która 
najczęściej jest jeszcze mocno przesuszo-
na i cienka. Żeby temu zaradzić, należy ją 
intensywnie nawilżyć i odżywić.

Receptura i sposób wykonania są banalnie 
proste. Wystarczy połączyć ze sobą skład-
niki i wymieszać. Najistotniejszy jest tutaj 
dobór substratów, odpowiednich dla skóry 
dojrzałej. Gwiazdą jest wyciąg z soku z bo-
rówki, który ma ogrom naturalnych antyok-
sydantów. Ale lepiej nie stosujcie czystego 
wyciągu bezpośrednio na skórę, bo to są 
skoncentrowane jagody i jeżeli coś pobru-
dzicie to możecie się z tym już pożegnać. 

Pozostałe składniki to mleko w proszku, 
biała glinka i mąka owsiana, które zapewnią 
naturalne odżywienie i nawilżenie. Niezwykle 
istotne są tu olejki eteryczne dopasowane 
do skóry dojrzałej. Zwiększają jej elastycz-
ność i sprawiają, że jest promienna.

Przepis:
Ilość: 50 g
Czas przygotowania: 5 minut
Trudność: łatwe
Przygotuj: łyżeczkę, wagę z dokładnością 
do 0,1 g, słoik 70-100 ml

•	 Biała glinka 20,0 g

•	 Wyciąg z soku z borówki czarnej 10,0 g

•	 Mąka owsiana 10,0 g

•	 Mleko w proszku 10,0 g
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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.

•	 Olejek eteryczny z drzewa różanego 5 
kropli

•	 Olejek eteryczny z kadzidłowca 4 krople

•	 Olejek eteryczny z mirry 3 krople

•	 Olejek eteryczny z cytryny 5 kropli

Słoiczek wytaruj na wadze i dodaj po kolei 
wszystkie sypkie składniki. Zamknij słoik, 
wstrząśnij i ponownie otwórz. Dodaj olejki 
eteryczne, zamknij i dokładnie wymieszaj 
tak, żeby Twój kosmetyk naturalny cały wy-
pełnił się dobroczynnym działaniem olejków.
Sposób użycia: łyżeczkę maseczki nasyp 
do miseczki i dodaj odrobinę hydrolatu (ró-
żany lub lawendowy) albo wody, tak żeby 

powstała konsystencja gęstej śmietany. Na-
łóż kosmetyk na twarz i szyję, pozostaw na 
20 minut. Żeby ograniczyć przedwczesne 
wysychanie maseczki możesz położyć na 
twarz zwilżoną gazę albo co jakiś czas zwil-
żać ją wodą w spray’u.
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Wiosenna zupa ze szparagami  

(4 porcje)

W garnku (najlepiej z grubym dnem) na mieszance oliwy i masła 

podsmażać przez ok. 4 minuty obrane i pokrojone w kosteczkę 

ziemniaki. Dorzucić obrany i przepołowiony czosnek, zamieszać i 

smażyć razem przez kolejne 2 minuty. Wlać do tego gorący bulion, 

dodać kurkumę i zagotować. Zmniejszyć ogień, przykryć i gotować 

przez ok. 10 do 15 minut, do momentu aż ziemniaki będą miękkie. 

Od szparagów odłamać i wyrzucić twarde i jasne końce. Łodygi 

opłukać, pokroić na cienkie plasterki, główki zachować w całości. 

Gdy ziemniaki będą już miękkie, dodać szparagi i gotować na 

małym ogniu jescze przez jakąś minutę. Dodać koperek i odstawić 

z ognia. Śmietanę włożyć do miski i zahartować, a następnie dodać 

do garnka z zupą i wymieszać. Podawać z pokruszoną fetą i sieka-

nym szczypiorkiem.

Szparagi z szynką szwarcwaldzką

Bób gotujemy w osolonej wodzie ok. 15 minut i obieramy dokład-

nie. Szparagi należy umyć, odłamać i wyrzucić twarde i jasne 

końce, a następnie gotować przez 10 minut w osolonej wodzie, 

starając się, żeby główki nie były zanurzone w wodzie. Cukinię 

kroimy w cienkie plastry, przyprawiamy solą i majerankiem, 

skrapiamy oliwą i zostawiamy na ok. 15 min. Pomidora kroimy 

w kawałki – możemy też użyć kilku pomidorków koktajlowych – 

wtedy grillujemy je w całości. Na patelni grillowej przypiekamy 

cukinię i pomidorki. Ugotowane szparagi owijamy plastrami 

szynki szwajcarskiej i wrzucamy na chwilę na patelnię – grilluje-

my, aż się ładnie przypieką.

Na talerzu układamy liście botwiny, ugotowany i obrany bób, 

zgrillowaną cukinię z pomidorkami, a na wierzch kładziemy 

szparagi w szynce.

Jagodowy deser z mascarpone

Śmietanę ubić na sztywno, dodać serek mascarpo-

ne i cukier puder, a następnie delikatnie wymie-

szać. Połowę masy przełożyć na spód pucharków 

i posypać połową szklanki świeżych jagód.

Drugą połowę masy zmiksować  

z 1 szklanką jagód i położyć na wysypane jago-

dy w pucharkach. Całość posypać pozosta-

łymi jagodami i wstawić do lodówki na 

godzinę. Podawać schłodzone.

•	1/2 pęczka zielonych 

szparagów (ok.10 sztuk)

•	1/2 kg ziemniaków

•	1 łyżka oliwy (najlepiej extra 

vergine)
•	2 łyżki masła
•	2 ząbki czosnku

•	1 litr bulionu (jarzynowego 

lub drobiowego)

•	1/3 łyżeczki kurkumy

•	siekany koperek - 4 łyżki

•	siekany szczypiorek - 4 łyżki

•	śmietana 18% - 200 g

•	ser feta lub favita

•	pęczek szparagów

•	kilka plastrów szynki 

szwarcwaldzkiej

•	bób świeży, ewentualnie 

mrożony
•	liście botwiny
•	

•	pomidor (może być też kilka 

koktajlowych)
•	cukinia plastry
•	oliwa z oliwek (najlepiej 

extra vergine)
•	majeranek suszony

•	szczypta soli

•	250 ml śmietany 36%

•	250 ml serka mascarpone

•	3 łyżki cukru pudru

•	2 szklanki jagód 

(ewentualnie borówki 

amerykańskiej)
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WIĘKSZA
PACZKA

WIĘKSZA
OSZCZĘDNOŚĆ*

 NIE TYLKO NA ŚWIĘTA
Utrzymuje protezę cały dzień. Zapobiega dostawaniu się resztek pokarmu pod protezę.

*W porównaniu do opakowania Corega Super Mocny Delikatnie Miętowy, 40 g.


