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Hascovir control
„Opryszczka pod kontrolą”

Hascovir Control, 200 mg, tabletki. Skład: 1 tabletka zawiera 200 mg acyklowiru  
(Aciclovirum). Postać farmaceutyczna: tabletka. Wskazania do stosowania: le- 
czenie nawrotowej opryszczki warg i twarzy wywołanych przez wirus opryszczki  
pospolitej (Herpes simplex) u dorosłych. Produkt leczniczy może być stosowany jedynie u pacjentów, u których w 
przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem opryszczki pospolitej. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na acyklowir,

walacyklowir lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: „PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A. 
51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z zatwierdzoną charakterystyką preparatu. Dalsze informacje dostępne na życzenie.

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.

Opryszczka
        pod kontrolą!

Wypróbuj 
już dziś!

Hascovir control

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.

*dotyczy produktu SUDAFED® XyloSpray HA dla dzieci
Sudafed XyloSpray dla dzieci Jeden ml aerozolu do nosa, roztworu zawiera 0,5 mg ksylometazoliny chlorowodorku. Wskazania: Krótkotrwałe leczenie objawowe przekrwienia błony śluzowej nosa w przebiegu zapalenia błony śluzowej nosa lub zapalenia zatok. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie 
stosować u: pacjentów z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, zwłaszcza u pacjentów z jaskrą z wąskim kątem przesączania; pacjentów z suchym zapaleniem błony śluzowej nosa; dzieci w wieku poniżej 2 lat; pacjentów po usunięciu przysadki i po innych zabiegach chirurgicznych wykonywanych drogą przeznosową lub przez jamę ustną, przebiegających 
z odsłonięciem opony twardej; pacjentów, którzy przyjmują lub przyjmowali przez ostatnie dwa tygodnie leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy oraz tych, którzy przyjmują inne leki mogące zwiększać ciśnienie krwi; pacjentów z zanikowym lub naczynioruchowym zapaleniem błony śluzowej nosa. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited. Sudafed 
XyloSpray HA dla dzieci Jeden ml aerozolu do nosa, roztworu zawiera 0,5 mg ksylometazoliny chlorowodorku. Wskazania: Krótkotrwałe leczenie objawowe przekrwienia błony śluzowej nosa w przebiegu zapalenia błony śluzowej nosa lub zapalenia zatok. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie 
stosować u: pacjentów z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, zwłaszcza u pacjentów z jaskrą z wąskim kątem przesączania; pacjentów z suchym zapaleniem błony śluzowej nosa; dzieci w wieku poniżej 2 lat; pacjentów po usunięciu przysadki i po innych zabiegach chirurgicznych wykonywanych drogą przeznosową lub przez jamę ustną, przebiega-
jących z odsłonięciem opony twardej; pacjentów, którzy przyjmują lub przyjmowali przez ostatnie dwa tygodnie leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy oraz tych, którzy przyjmują inne leki mogące zwiększać ciśnienie krwi; pacjentów z zanikowym lub naczynioruchowym zapaleniem błony śluzowej nosa. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited.
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Thonsilan  spray
– wyrób medyczny

Thonsilan spray zawiera kompleks 
NeoSilve+, który powleka błonę 
śluzową gardła ochronnym � l-
mem, chroniąc ją przed wpływem 
szkodliwych czynników choro-
botwórczych oraz zapewniając 
odpowiedni poziom nawilżenia.
Wyrób medyczny Thonsilan spray może 
być stosowany wspomagająco w: le-
czeniu stanów zapalnych gardła tj. 
zapalenie błony śluzowej jamy ust-

nej oraz gardła, zapalenie bakte-
ryjne migdałków podniebiennych, 
łagodzeniu dolegliwości związa-
nych z nadmiernym obciążeniem 
więzadeł głosowych, łagodzeniu 
dolegliwości związanych z sucho-
ścią w jamie ustnej.
Sposób użycia i dawkowanie: 
Rozpylać na śluzówkę jamy ustnej 
i gardła. 
Dorośli: w zależności od potrzeb ale 

nie więcej niż 4 razy na dobę po 3 
dawki.
Dzieci od 6 lat: w zależności od po-
trzeb ale nie więcej niż  3 razy na 
dobę po 3 dawki.
Dostępne opakowania: 20 ml.
Wytwórca: Novascon Pharmaceuti-
cals Sp. z o.o.
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Szanowni Państwo!

C zas płynie nieubłaganie, mimo iż to dla 
każdego z nas oczywiste stwierdzenie, 
to jednak z pewnym rozrzewnieniem 

spoglądamy w stronę właśnie kończących 
się wakacji. powoli trzeba myśleć o powro-
cie do intensywności życia codziennego, 
w którym praca, tempo życia czy ilość 
spraw do załatwienia będą nam kompliko-
wały w jakiś sposób samopoczucie. Stres, 
skądinąd niezbędny, aby motywować nas do 
działania, może wywoływać skutki uboczne, 
w postaci różnego rodzaju dolegliwości, 
z których na pierwsze plan wyłania się ból 
głowy. to chyba najbardziej masowo wystę-
pujący objaw, z którym zmagają się pacjenci 
szukający porady w aptekach. Zazwyczaj 
w takich przypadkach oczekują oni polece-
nia skutecznego leku, na wszelki wypadek 
w tej silniejszej dawce, aby mieć większą 
pewność uzyskania oczekiwanego efektu, 
czyli ustąpienia bólu. ta naprawdę częsta 
sytuacja może stać się dla państwa zachętą 
do zagłębienia się w najbardziej tajemni-
czą sferę farmacji, jaką jest efekt placebo, 
czyli wywoływania efektów leczniczych 
po zastosowaniu substancji bądź procedur 
medycznych o charakterze obojętnym dla 
organizmu ludzkiego. Medycyna, choć stara 

Zbigniew Szczepankowski
REDAKTOR NACZELNY

jak świat, nie jest w stanie udzielić klarow-
nej odpowiedzi na wszystkie zjawiska jakie 
zachodzą wokół ludzkiego zdrowia. Mimo iż 
placebo jest postrzegane przez wielu lekarzy 
jako rodzaj papierka lakmusowego, który 
pozwala w łatwy sposób wyłonić w grupie 
pacjentów tych, których określą mianem 
symulantów bądź hipochondryków, to jed-
nak sami często ordynują leki, nie znając 
mechanizmu ich działania.

Drodzy Czytelnicy, odsyłam państwa do 
lektury czasopisma porady z Apteki, w któ-
rego wrześniowym wydaniu, obszernie 
zajmujemy się tematem efektu placebo. 
pogłębiajmy naszą wiedzę na temat funkcjo-
nowania ludzkiego organizmu, ponieważ to 
bardzo ważne aby podejmować skuteczne, 
a zarazem bezpieczne działania w kierunku 
zabiegania o jego zdrowie.
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Pielęgnacja wrażliwej skóry osób starszych.

OchronaOczyszczanie (bez spłukiwania)

•  Do szybkiego i delikatnego oczyszczania skóry

•  Zawiera składniki, które wspomagają naturalną  
odbudowę i ochronę skóry

•  Pomaga utrzymać naturalne pH skóry  
oraz ogranicza nieprzyjemny zapach

•  Idealna do skóry wrażliwej i delikatnej

Chusteczki oczyszczające 

TENA Wet Wipe

•  Przynosi ulgę skórze popękanej, podrażnionej  
i wrażliwej

•  Łatwo się nakłada i usuwa bez konieczności  
ścierania

•  Nieperfumowany

•  Zawiera tylko 5 składników

Krem łagodzący z cynkiem 

TENA Zinc Cream

•  Skutecznie zastępuje tradycyjne mycie włosów

•  Nasączony szamponem oraz odżywką  
o delikatnym zapachu

•  Testowany dermatologicznie

•  Idealny również w podróży, w czasie choroby 
(pacjent z gorączką, z chorobami wirusowymi,  
z chorobami skóry; osoba z demencją, która  
boi się wody), po operacji okulistycznej, kiedy  
kontakt oczu z wodą nie jest wskazany

Czepek do mycia włosów 

TENA Shampoo Cap

Kosmetyki TENA Skincare.

Jeśli opiekujesz się kimś z problemem nietrzymania moczu, wiesz, że jego skóra wymaga szczególnej pielęgnacji. 
Z wiekiem staje się bardziej delikatna, a stosowanie produktów chłonnych, zwłaszcza u osób niesamodzielnych 
ruchowo, naraża ją na podrażnienia. Kosmetyki TENA Skincare pomogą Ci prawidłowo zadbać nawet o bardzo 
wrażliwą skórę Twoich podopiecznych. 

•  Idealna do oczyszczania skóry w okolicy krocza, 
zwłaszcza przy zmianie produktu chłonnego

•  Może być używana do pielęgnacji całego ciała

•  Pomaga utrzymać naturalne pH skóry 
oraz ogranicza nieprzyjemny zapach

•  Łatwa i szybka w użyciu.  
Optymalizuje czas pracy opiekunów

Pianka do mycia 

TENA Wash Mousse

Reklama - 235x324 - TENA Skincare.indd   2 17.07.2017   15:55
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 Stres 
oksydacyjny

Tlen obecny w atmosferze jest czą-
steczką trypletową, co oznacza, że 
jego orbitale molekularne posia-

dają dwa niesparowane elektrony o tym 
samym spinie. Konsekwencje tego są 
niezwykle istotne, ponieważ nie ma prak-
tycznie drugiej cząstki, która mogłaby 
sparować takie dwa elektrony. Jedynie  
4-elektronowa redukcja jest procesem cał-
kowitej redukcji cząsteczki tlenu, w wyni-
ku której powstają dwie cząsteczki wody. 
Niestety, bardzo często ma miejsce nie-
pełna, częściowa redukcja tlenu poprzez 
przyłączenie jednego elektronu, co owocuje 
powstaniem anionorodnika ponadtlenkowe-
go, inicjującego powstawanie szeregu ak-
tywnych pochodnych oraz niebezpiecznych 
uszkodzeń cząsteczek biologicznych. Około 
2% tlenu jest przekształcane w organizmie 

do RFT z czego w ciągu sekundy 1/100 
uszkadza związki biologicznie czynne,  
a w szczególności białka.

STreS okSydacyjny To zaburzenie 
homeoSTazy prowadzące do wzro-
STu STężeń reakTywnych form Tle-
nu. Prowadzi to do zaburzenia równowagi 
w kierunku reakcji utleniania. Stres oksy-
dacyjny powstaje wówczas, kiedy wolne 
rodniki zdobywają znaczną przewagę nad 
likwidującymi je antyoksydantami (antyok-
sydanty, zwane też przeciwutleniaczami, to 
cząsteczki, które mogą oddać swój elektron, 
tym samym dezaktywując wolny rodnik). 
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Przyczyn powstawania stresu oksydacyjne-
go jest kilka i wiążą się one ze sposobem 
życia i środowiskiem w jakim przebywamy. 

Do najbarDziej 
powszechnych należą: 
•	  intensywny wysiłek fizyczny bądź tre-

ning sportowy;

•	 nieodpowiednie odżywianie;

•	 palenie papierosów;

•	 długotrwałe stany zapalne;

•	 chemia gospodarcza, zanieczyszczenie 
środowiska;

•	 niektóre leki oraz stres;

•	 duże ilości wypitego alkoholu;

•	 promieniowanie radioaktywne;

•	 smog miastowy (sztuczne pola mag-
netyczne);

•	 metabolizm fizjologiczny;

•	 żywność z długim terminem ważności 
i chemicznymi konserwantami;

Wolne rodniki są neutralizowane przez nasz 
wewnętrzny system obronny w postaci 

 Pojęcie stresu oksydacyjnego 
jest ściśle związane z tlenem i jego 

reaktywnymi formami (RFT). Tlen, 
jako pierwiastek wszechobecny, 

jest niezbędny komórkom do 
wytwarzania energii w procesach 

utleniania, z drugiej strony, jest 
czynnikiem, który je również 

uszkadza.

Rodniki tlenowe to krótko żyjące, niezwykle 
aktywne formy tlenu zdolne do niezależnej 
egzystencji, mające na swej powłoce wa-
lencyjnej jeden lub kilka niesparowanych 
elektronów. Ponieważ występują w nieko-
rzystnym stanie energetycznym, muszą 
jak najszybciej zdobyć brakujący elektron, 
który podkradają z otoczenia. Procesy przej-
mowania przez wolne rodniki elektronów  
z otaczających cząsteczek prowadzą do 
niekorzystnych, łańcuchowych reakcji 
utleniająco-redukcyjnych. Jedną z takich 
reakcji jest peroksydacja, czyli utlenianie 
lipidów, którego produkty doprowadza-
ją do nieodwracalnych szkód w błonach 
komórkowych. W cytoplazmie komórek 
reakcje zapoczątkowane przez wolne rod-
niki odpowiedzialne są za destrukcję białek 
enzymatycznych i budulcowych komórek. 
Wolne rodniki mogą też siać spustosze-
nie w jądrach komórkowych, uszkadzając 
zasady wchodzące w skład DNA, przyczy-
niają się do zahamowania replikacji DNA 
i powstawania mutacji. 
 

naSz organizm poSiada TrójSTopnio-
wy SySTem obrony anTyokSydacyj-
nej. pierwSza linia obrony polega 
na niedopuSzczeniu do powSTawania 
wolnych rodników Tlenowych oraz 
ich reakcji ze związkami biologicz-
nie czynnymi. Odpowiadają za to enzymy 
antyoksydacyjne oraz białka wiążące jony 
pierwiastków przejściowych. Drugą linię 
obrony stanowią „zmiatacze” reaktywnych 
form tlenu. W środowisku wodnym są to 
witamina C, kwas moczowy oraz glutation, 
a w środowisku lipofilnym witamina E, karo-
tenoidy oraz nierodnikowe reakcje utlenienia.  
Trzecia linia obrony antyoksydacyjnej od-
powiada za usuwanie skutków reakcji RFT 
z biomolekułami. Działanie to polega na 
odtwarzaniu prawidłowej struktury uszko-
dzonych cząsteczek przez enzymy napra-
wiające uszkodzony DNA.
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R E k L A M A

enzymu peroksydazy glutationowej. Niestety  
z wiekiem organizm wytwarza jej coraz mniej. 
Jej niedobór może też wynikać z osłabienia 
organizmu i stanów chorobowych. Jednak 
możemy mieć wpływ na ilość wolnych rod-
ników za pomocą antyoksydantów. Pierwsze 
co należy zrobić to zmienić dietę na bogatą  
w świeże owoce i warzywa. Druga kwestia to 
odstawienie używek w postaci papierosów 
i alkoholu. Trzecia to odpowiedni czas snu, 
odpowiedni wypoczynek i sport w formie 
rekreacji, gdyż wyczynowy sport wytwarza 
dużą ilość wolnych rodników i osoba z nie-
dostosowanym organizmem będzie mieć 
z tego więcej szkód niż pożytku. Czwarta 
to środowisko w jakim przebywamy czyli 
mieszkamy i pracujemy. Im więcej wdy-
chamy zanieczyszczonego powietrza, tym 
więcej produkujemy wolnych rodników.
 

nie ma możliwości uniknięcia 
wolnych rodników, gdyż są 
one wynikiem oddychania. 

powstają jako produkt uboczny 
w procesie przetwarzania tlenu 
na energię. Dzieje się tak z około 

5% wdychanego tlenu. Wolne 
rodniki tworzą się każdego dnia 

i niemalże w każdej minucie. 
Z uwagi na fakt, iż jest to proces 

naturalny, fizjologiczny  
i powstaje on w wyniku procesów 

metabolicznych jakie zachodzą 
w organizmie, nasze komórki 

atakowane są przez  
wolne rodniki  

ok. 10 000 razy  
na dobę.



11 PORADY Z APTEKI  | wRZEsIEń 2017 

wrogów wolnych rodników. To właśnie an-
tyoksydanty powstrzymują niszczycielski 
marsz wolnych rodników, neutralizując ich 
niepożądane działanie. Prawidłowa dieta 
i uzupełnianie dzięki niej potencjału antyok-
sydacyjnego organizmu hamują w znacz-
nym stopniu procesy starzenia. Ponieważ 
błędy żywieniowe stanowią ważny czynnik 
rozwoju chorób związanych ze starzeniem 
się tkanek, powinniśmy starać się ich unikać 
w miarę możliwości i dbać o to, aby w na-
szym pożywieniu nie zabrakło naturalnych 
„obrońców” chroniących przed rodnikami 
tlenowymi.

jednym z czynników, kTóre mogą 
chronić organizm przed negaTyw-
nym działaniem wolnych rodników 
jeST odpowiednia dieTa. 

Dlatego przy zwiększonym narażeniu na 
stres oksydacyjny powinniśmy zadbać, by 
nasze pożywienie było bogate w przeciwu-
tleniacze, między innymi: gluTaTion oraz 
wiTaminy: a, c i e. 

Żywność bogata w glutation, to wśród wa-
rzyw i owoców: awokado, szparagi, bro-
kuły, brukselka, czosnek, cebula, kapusta, 
a także: szynka (gotowana) czy wołowina 
(smażona/mielona). Ważna jest również, 

konSekwencją STreSu okSydacyjnego 
może być uSzkodzenie kodu dna, co 
prowadzi do jego zmuTowania i do 
powSTawania nowoTworów. 

Powszechnie uważa się, że w wyniku stre-
su oksydacyjnego dochodzi do poważnych 
chorób, w których powstawaniu uczest-
niczą reaktywne formy tlenu. Należą do 
nich między innymi: miażdżyca (prowadząca 
do zawału serca i niedokrwiennego uda-
ru mózgu), nadciśnienie tętnicze, astma 
oskrzelowa, powikłania cukrzycy, wrzody 
żołądka, łuszczyca, bezpłodność i liczne 
przewlekłe choroby zapalne. Kiedy stres 
oksydacyjny zadziała uszkadzająco na ko-
mórki śródbłonka naczyń krwionośnych, 
może to zapoczątkować i podtrzymywać 
procesy miażdżycowe, a kiedy uszkadza 
białe krwinki, w konsekwencji prowadzi to 
do osłabienia ich zdolności do zwalczania 
zakażeń i sprzyja powstawaniu chorób 
zwyrodnieniowych. Organem najbardziej 
narażonym na atak rodników tlenowych 
w wyniku promieniowania ultrafioletowego 
światła słonecznego jest soczewka oka, 
a także odkryte śluzówki, na przykład warg. 
Stres oksydacyjny ma też wpływ na skórę 
osłabiając jej włókna, co wiąże się z powsta-
waniem głębokich zmarszczek i cellulitu. 
Stres oksydacyjny prowadzi do znacznego 
pogorszenia kondycji organizmu: zmniejsza 
się jego odporność, zanikają siły witalne, peł-
ną parą ruszają procesy starzenia. Aby po-
konać stres oksydacyjny należy dostarczyć 
organizmowi antyoksydantów, naturalnych 
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oprócz dostarczania do organizmu gluta-
tionu, obecność jego prekursorów – me-
tioniny i cysteiny. Ich dobrymi źródłami są: 
wołowina, kurczaki, jaja oraz mleko. 

Do pokarmowych źródeł witaminy A należą 
produkty dostarczające retinol oraz karoten. 
Do tych pierwszych należą: tłuszcze rybne 
i oleje, produkty mleczarskie (masło, twaróg) 
oraz mięso (głównie wątroba, np. wołowa). 
Do źródeł karotenu należą warzywa i owo-
ce takie jak: marchew, warzywa liściaste, 
brzoskwinie. Witamina C występuje jedynie  
w produktach roślinnych, głównie w suro-
wych warzywach i owocach, między innymi 
w: papryce, brukselce, kalarepie, broku-
łach czy naci pietruszki oraz w: czarnych 
porzeczkach, truskawkach, kiwi, owocach 
dzikiej róży czy cytrusach. 

Żywność bogata w witaminę E: oleje ro-
ślinne (słonecznikowy, sojowy, rzepakowy), 
margaryna, jaja, masło, orzechy, migdały, 
kiełki pszenicy.

Innym, bardzo skutecznym antyoksydantem 
jest resweratrol. Jest to substancja, która 
występuje między innymi w czerwonym 
winie. Resweratrol występuje w dwóch po-
staciach: naturalnej (tak zwana postać trans )
i cisresweratrolu, który powstaje w procesie 
fermentacji czarnych skórek z winogron. 
To między innymi dzięki resweratrolowi 
Francuzi, którzy gustują w czerwonych 
winach gronowych, cieszą się zdrowiem 
układu sercowo-naczyniowego. Jednak re-
sweratrol ma także inne właściwości - jest 
przydatny w leczeniu cukrzycy, w redukcji 
nadwagi i w zmniejszaniu ryzyka chorób 

R E k L A M A
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nowotworowych, podobno nawet przedłuża 
życie. Resweratrol występuje także, ale już  
w mniejszych ilościach, w owocach takich 
jak żurawina, borówka czernica, borówka 
brusznica, borówka amerykańska, czarna 
porzeczka, truskawki, maliny oraz w jab-
łkach, skórkach pomidorów.

nie wolno również zapominać o ko-
enzymie Q, kTóry dezakTywuje wol-
ne rodniki w naSzym organizmie, 
a wySTępuje w Sardynkach, makreli, 
orzeSzkach ziemnych i piSTacjowych, 
Soi, orzechach włoSkich i Sezamie.
Bardzo silnymi antyoksydantami są flawo-
noidy, występujące w prawie wszystkich ro-
ślinach. Do najlepiej poznanych flawonoidów 
należą te występujące w roślinach, takich 
jak: głóg, borówka czarna (jagoda) miłorząb 
i ostropest plamisty.

Chcąc skutecznie chronić się przed stre-
sem oksydacyjnym, wywoływanym przez 
nieregularny tryb życia i zanieczyszczenie 
środowiska, warto pomyśleć o dołączeniu 
do codziennej rutyny porcji suplementów 
diety, które stanowią najskuteczniejsze  
i najbezpieczniejsze źródło przeciwutlenia-
czy.

R E k L A M A
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Co warto
wiedzieć

Placebo jest prawdopodobnie tak stare, 
jak stara jest sama medycyna. Mimo tego 
wciąż niewiele wiadomo o fizjologicznych  
i psychologicznych aspektach tego efektu. 
Dlatego ośrodki naukowe na całym 
świecie przeprowadzają badania nad 
tym fascynującym zjawiskiem 
i uzyskują bardzo ciekawe wyniki.

TEmAT NumERu
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wiadomo, że placebo nawet w 60% 
jest tak samo efektywne jak naj-
bardziej aktywne leki przeciwbó-

lowe. Wynika to z tego, że może ono poprzez 
mózg wpływać na uwalnianie naturalnych 
morfinopodobnych substancji, zwanych 
endorfinami.

 Placebo jest kojarzone głównie 
z „fałszywymi pigułkami”, jednak  

w ogólnym pojęciu tego termi-
nu jest to każda substancja, 

bądź działanie, które z fizjo-
logicznego punktu widze-
nia nie powinno wpływać 
na stan osoby cierpiącej, 
a mimo tego przyno-
si pozytywne rezulta-
ty. Kluczem do zajścia 
tego zjawiska jest prze-

konanie samego chorego  
o skuteczności stosowanej 

przez niego terapii. Dlatego 
właśnie podstaw tego efektu szuka 

się głównie w ludzkiej psychice. Choć 
często nieświadomie, placebo stosowane 

o efekcie
 placebo
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było już we wczesnej historii chirurgii. Nie-
świadomość ta wynikała z mylnego prze-
konania o funkcjonowaniu ludzkiej fizjologii. 

Warto wspomnieć tutaj chociażby o usu-
waniu migdałków, które były powszechnie 
uważane za źródło zakażeń paciorkowcami, 
bądź zabieg wycinania okrężnicy, który miał 
pomagać pacjentom z epilepsją. Zarówno 
w pierwszym, jaki i drugim przypadku, usu-
wano prawidłowo funkcjonujący organ, ale 
zamiast szkodzić pacjentom, poprawiało 
to ogólny stan ich samopoczucia. Takich 
przykładów jest bardzo dużo.

Dziś powszechnie uważa się, że placebo 
podaje się wyłącznie jako tabletki, jednak 
wciąż stosuje się je w innych postaciach. 

Pozwoliło to na zaobserwowanie bardzo 
ciekawego efektu. u pacjentów źle rea-
gujących na inwazyjne zabiegi medyczne 
zachodzi korelacja między stopniem inwa-
zyjności placebo, a jego efektywnością. Dla 
przykładu, pacjent bojący się igieł wykaże 
silniejszy efekt placebo po podaniu fałszy-
wego leku w postaci zastrzyku, niż w po-
staci tabletki. Jeszcze większą skuteczność 
można zaobserwować po przeprowadze-
niu „fałszywej operacji”. Procedury takie 
podejmowano na pacjentach cierpiących  
z powodu choroby Parkinsona. W czasie 
narkozy jedynie delikatnie nacinano skórę, po 
czym zakładano szwy, co wystarczało, aby 
pacjent był przekonany, że przeszedł skom-
plikowaną operację. Po takim zabiegu zwykle 
następowała poprawa stanu chorego. 
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TEmAT NumERu

DziAłAniE plACEbo jEst oCzyWistE. 
problEm W tym, Czy EfEkt jEst nA 
tylE DuŻy, by W WybrAnyCh przypAD-
kACh śWiADomiE stosoWAć substAn-
CjE obojętnE zAmiAst klAsyCznyCh 
lEkóW. Tylko w jednym przypadku nauka 
nie kwestionuje stosowania placebo. Jest 
wykorzystywane do testowania leków i te-
rapii, czyli w eksperymencie klinicznym. 
Pacjentom cierpiącym na tę samą choro-
bę mówi się, że zostaną poddani działaniu 
pewnego leku. Część otrzymuje prawdziwy 
lek, część identycznie wyglądające placebo. 
Lek okaże się skuteczny, jeśli w zażywającej 
go grupie odsetek wyleczonych (lub z po-
prawą) będzie o wiele większy niż w grupie 
leczonej placebo. Porównuje się też działania 

EfEkt plACEbo WykorzystujE się 
W mEDyCyniE oD WiEkóW. polEgA on 
nA tym, ŻE nA przykłAD DWojE lu-
Dzi połykA WizuAlniE iDEntyCznE 
tAblEtki i po kilku minutACh obojE 
Czują się lEpiEj. A nie powinni, bo jed-
na z tych osób zażyła tak zwane placebo, 
czyli coś, co nie jest substancją leczniczą, 
a mimo tego daje dobre efekty. Placebo 
pomaga w wielu dolegliwościach, zwłasz-
cza pacjentom cierpiącym na ból głowy,  
z lękiem, napięciem, depresją, kaszlem, 
bezsennością, chorobą lokomocyjną, ast-
mą oraz nadciśnieniem tętniczym. Efekt 
placebo jest również nie do przecenienia 
w chorobach nowotworowych.
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Warto 
wiedzieć

 

Wiele badań wskazuje, że tylko 
w przypadku 20 procent najczęściej 
stosowanych współcześnie leków 

ich skuteczność dowiedziona 
została naukowo. to znaczy były 
przedmiotem testów klinicznych, 

które wyjaśniły jednoznacznie 
mechanizm ich działania. trzeba 

jednak jasno powiedzieć: w części 
przypadków sam fakt poddania 

się leczeniu (wizyta u lekarza 
i zażywanie tabletek) pomaga 

pacjentowi w powrocie do zdrowia. 
Skuteczność placebo jest większa, 
jeśli tabletka jest duża, czerwona 
i gorzka oraz gdy poleca ją znany 
lekarz. Efekt zwiększa łacińska 
nazwa preparatu, wysoka cena  

i trudności w jego zdobyciu. 
Wiarygodność podnosi także 

ulotka informująca o działaniach 
ubocznych. istotna jest też 

atmosfera otaczająca pacjenta 
w trakcie leczenia. A o tym lekarze 

często zapominają.

uWAŻnA AnAlizA skArg 
ChorEgo o WiElE bArDziEj 

poprAWiA mu sAmopoCzuCiE 
(i EfEkt lECzniCzy) niŻ 

nAtyChmiAstoWA DiAgnozA 
przy uŻyCiu noWoCzEsnEgo 

sprzętu - niEzAlEŻniE oD tEgo, 
jAk by byłA trAfnA.

niepożądane. Te, które pojawiają się częś-
ciej w grupie leczonej lekiem testowanym, 
można przypisać działaniu tego preparatu. 
Badania prowadzone są na zasadzie tak 
zwanej podwójnie ślepej próby. Pacjent nie 
wie, czy otrzymuje lek czynny, czy placebo. 
Również lekarz (w trakcie eksperymentu) 
nie wie, czy podaje terapeutyk, czy sub-
stancję obojętną. Tylko prowadzący próby 
farmaceuta wie, gdzie kryje się prawdziwe 
lekarstwo, bo przed podaniem numeruje 
poszczególne porcje, które lekarz rozdzie-
la wśród pacjentów. Następnie ocenia się 
efekty i jeżeli placebo poskutkowało tak 
samo jak testowany lek, uznany on zostaje 
za bezwartościowy.

móWiąC nAjprośCiEj, EfEkt plACE-
bo WystępujE W sytuACji, gDy pA-
CjEnt otrzymujE substAnCjE zupEł-
niE obojętnE DlA jEgo sChorzEniA  
i rzECzyWiśCiE zDroWiEjE. Takie osoby 
czują się lepiej zarówno w sferze psychicz-
nej, jak i cielesnej, i nie jest to wcale zasługa 
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leków (te nie są przecież przyjmowane), ale 
autosugestii, która powoduje, że organizm 
leczy się samodzielnie. Wydawać się może, 
że efekt placebo wiąże się jedynie z psycho-
logicznymi aspektami, jednak istnieją mocne 
dowody na to, że nasz organizm reaguje na 
niego również na poziomie fizycznym. 

nAjskutECzniEjszE i nAjszybszE lE-
CzEniE osoby ChorEj Często polEgA 
nA zAstosoWAniu zAstrzykóW, którE 
W tAkiCh okoliCzność są EfEktyWniEj-
szE oD tAblEtEk. Naukowcy zastanawiali 
się więc, czy podobnie będzie w przypadku 
placebo. Przeprowadzili szereg badań, by 
to sprawdzić. Okazuje się, że osoby, które 
otrzymywały zastrzyki, rzeczywiście od-
notowywały lepsze rezultaty niż te przyj-
mujące tabletki. Podobno duże znaczenie 
ma tu samo korzystanie z profesjonalnych 
medycznych sprzętów, jak strzykawki i igły, 
które nieodłącznie kojarzą się nam z lecze-
niem.

 Większość testów na skuteczność place-
bo ma za zadanie sprawdzić, czy „fałszywe” 
leki nam pomogą, ale mogą mieć one także 
zupełnie odwrotny efekt i spowodować blo-
kowanie działania prawdziwych leków. Na-
ukowcy przeprowadzili badania na osobach  
z bólem głowy – wszystkie one otrzymały 
rzeczywiste leki przeciwbólowe, ale połowa 
grupy usłyszała, że jest to placebo. Okazuje 
się, że osoby z grupy mającej świadomość 
przyjmowania prawdziwych leków poczuły 
ulgę , natomiast w grupie „świadomej” lecze-
nia placebo efektywność była praktycznie 
zerowa. Pozytywne myślenie ma więc spore 
znaczenie, ale dużą rolę odgrywają tu także 
nasze oczekiwania.

 Naukowcy dowiedli, że placebo staje się 
coraz silniejsze, szczególnie w badaniach 
dotyczących antydepresantów czy środków 
przeciwbólowych. Nawet u osób, które mają 
pełną świadomość tego, że zażywają place-
bo, skuteczność terapii może być wysoka 
– wystarczy tylko, żeby pacjent uwierzył, 
że tak będzie. 
  
z EfEktEm plACEbo stykAmy się niE-
jEDnokrotniE W ŻyCiu CoDziEnnym. 
Boli nas na przykład głowa, a ktoś ze zna-
jomych podaje nam środek, którego jesz-
cze nie znamy. Zapewnia, że ból ustąpi po 
kilku minutach i rzeczywiście tak się dzieje. 
Rola sugestii nie jest tu bez znaczenia. Być 
może dolegliwość minęłaby i wówczas, 

TEmAT NumERu
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gdyby zamiast przeciwbólowej tabletki za-
oferowano nam na przykład witaminę C  
z informacją, że to nowy, wyjątkowo sku-
teczny preparat. Sugestywna zachęta po-
łączona z zaufaniem, słowem – pozytywne 
nastawienie – mogłoby, choćby na krótko, 
złagodzić ból. Nie od dziś przecież wiadomo  
jaką rolę w leczeniu nawet bardzo ciężkich 
chorób odgrywają nie tylko skuteczne me-
dyczne terapie, lecz także psychika pacjen-
ta. Jego chęć wyzdrowienia, wiara w sens 
walki z chorobą i pomyślny finał leczenia, 
wreszcie – zaufanie do lekarza. 

z DziAłAniEm EfEktu plACEbo mAmy 
Do CzyniEniA niE tylko WóWCzAs, gDy 
osobA ChorA zAŻyWA lEk pozorny 
W przEkonAniu, ŻE jEst to śroDEk 
prAWDziWy. Dowiedziono bowiem rów-
nież, że efekt placebo zwiększa skuteczność 
leków. Oto na przykład pacjent przyjmuje 

specyfik, który bywa skuteczny w 20%, 
lecz wiara w działanie tego medykamentu 
podnosi ten wskaźnik nawet do 50%. To 
stawia placebo w nowym świetle: efekt 
nie jest już tylko „oszukiwaniem mózgu” 
i krótkotrwałą poprawą samopoczucia dzięki 
pozorowanemu lekowi, lecz tanią, bezin-
wazyjną i bezbolesną terapią, w której we-
wnętrzne przekonanie wspomaga działanie 
podawanych leków, stymuluje mechanizmy 
naprawcze chorego organizmu, a niekiedy 
nawet koryguje niezbyt pożądane działanie 
nietrafnie dobranego lekarstwa.

 Czasami jednak zdarza się tak, że place-
bo - mimo iż z formalnego punktu widzenia 
jest dla zdrowia obojętne - może wywoły-
wać też objawy uboczne, na przykład wy-
mioty, bóle głowy, senność, bezsenność, 
przyśpieszenie czynności serca, biegunkę, 
wysypkę, obrzęki. Takie efekty stosowania 
substancji obojętnej nazywa się nocebo. 
Najczęściej są one wywoływane przez złe 
nastawienie pacjenta do terapii, na przykład 
nieakceptowany przez niego wygląd leku, 
negatywne podejście lekarza, przekazanie 
choremu sugestii o szkodliwości stosowa-
nego leczenia.

 Ile można zyskać dla zdrowia siłą woli 
i wyobraźni – to kolejny nurt badań medycz-
nych sprowokowanych efektem placebo. 
uczeni udowodnili jaki wpływ ma pozytywne 
myślenie na wydłużenie ludzkiego życia. 
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Jednak w pewnym okresie badacze spo-
strzegli, iż efekt placebo może być nawet 
silniejszy niż ktokolwiek jest zdolny sądzić. 
To spostrzeżenie stało się początkiem od-
krywania mechanizmów biologicznych, 
które mogą powodować osiąganie bardzo 
dobrych rezultatów. Przy użyciu nowych 
technik opisywania ludzkiego mózgu ba-
dacze wciąż starają się odkryć mechani-
zmy, które mogą zamieniać myśli, wiarę lub 
pragnienia w czynnik zmieniający komórki, 
tkanki, czy nawet całe organy. oDkryto, 
iŻ WiElE rEAkCji orgAnizmu opiErA się 
niE nA informACjACh DoCiErAjąCyCh Do 
mózgu zE śWiAtA zEWnętrznEgo, lECz 
nA tym, CzEgo mózg się spoDziEWA, 
opiErAjąC się nA sWoim WCzEśniEjszym 
DośWiADCzEniu. Przebyte w ciągu życia 
leczenia kształtują bowiem nasze oczeki-
wania. Lekarze w białych ubraniach, głos 
pielęgniarek, zapach środków odkażających, 
czy ukłucie igły, nabierają sensu poprzez 
zdobyte wcześniej doświadczenia i powodują 
spodziewaną ulgę w objawach choroby. Każ-
da pigułka czy zastrzyk są związane z innym 
współdziałającym elementem, aby później, 
jeśli otrzyma się podobną pigułkę, przyniosło 
to również konkretny efekt terapeutyczny, 
a ponieważ reakcje pojawiają się prawie na-
tychmiast, bez rzeczywistego, świadomego 
namysłu, można przypuszczać, że są silnie 
związane z mózgiem. 

 Amerykański naukowiec badający efekt 
placebo dowiódł, że myśl jest pewnym ze-
społem w systemie neuronów, który po-
przez złożony system związków w naszym 
mózgu, może uaktywniać centra emocji, 
ścieżki bólu, wspomnienia, autonomiczny 
system nerwowy oraz inne części syste-
mu nerwowego zaangażowane w fizyczne 
odczucia. morfina może zmieniać wzory 
zachowań mózgu, aby zredukować ból. Po-
dobnie może działać placebo. Oczywiście, 
efekt placebo ma swoje ograniczenia, jed-
nak daje wiarę i nadzieję przezwyciężenia 
nieuleczalnych chorób. 

o efekcie placebo mówi Się 
że jeST To „kłamSTwo, kTóre 
leczy” albo „oSzukiwanie 
mózgu”. nie ulega bowiem 
wątpliwości, iż to właśnie 
mózg odpowiada za pozytywną 
reakcję naszego organizmu na 
lek, który wcale nie jest lekiem, 
a tylko go „udaje”. pod postacią 
tabletki, mikstury lub zastrzyku 
kryje się obojętna substancja 
niemająca niczego wspólnego 
z medykamentem. polecona 
przez lekarza z zapewnieniem  
o skuteczności w określonych 
dolegliwościach, rzeczywiście 
przynosi ulgę, a czasem 
daje efekt porównywalny 
z działaniem prawdziwego leku, 
czy nawet nieco lepszy. 

TEmAT NumERu
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Tarczyca 
i jej hormony

 Tarczyca jest niewielkim gruczołem o ogromnym znaczeniu. 
Nigdy nie boli i nie da wprost sygnału, że trzeba się nią 

zaopiekować. Potrafi jednak wywołać tak nietypowe objawy, że 
trzeba się nagłowić, aby dociec, że o nią właśnie chodzi. Tarczyca to 

bardzo ważny, choć często bagatelizowany organ.
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kAŻDy gruCzoł WyDziElAniA WE-
WnętrznEgo, Aby poprAWniE funk-
CjonoWAć, musi poDlEgAć spECjAlnym 
mEChAnizmom rEgulACyjnym. DotyCzy 
to tAkŻE tArCzyCy. Synteza i wydzielanie 
hormonów tarczycowych reguluje hormon 
tyreotropowy, w skrócie oznaczany jako 
TSH, który wydzielany jest przez przysad-
kę mózgową. Niskie stężenie hormonów 
tarczycy jest bodźcem do wydzielania TSH 
przez przysadkę, natomiast ich wysoki po-
ziom hamuje to wydzielanie. układ taki na-
zywany jest sprzężeniem zwrotnym. Nad 
wydzielaniem przez przysadką mózgową 
hormonu TSH czuwa podwzgórze. Jest to 
obszar położony w głębi mózgu, blisko jego 

TArCzyCA to niEpArzysty nArząD 
WyDziElAniA WEWnętrznEgo, 
który znAjDujE się nA przEDniEj 

poWiErzChni szyi. 

Leży bezpośrednio pod skórą, więc jest bar-
dzo łatwo dostępna dla badania palpacyj-
nego. Swoim kształtem przypomina nieco 
motyla. Jest zbudowana z dwóch płatów, 
które są złączone ze sobą wąską cieśnią. 
Tarczyca poprzez tak zwane komórki pęche-
rzykowate produkuje ważne dla prawidło-
wego funkcjonowania organizmu hormony: 
tyroksynę oraz trójjodotyroninę. Z kolei jej 
komórki okołopęcherzykowe odpowiadają za 
produkcję kalcytoniny, która reguluje pracę 
nerek i wpływa na gospodarkę wapniowo-
-fosforową. Tarczyca z racji tego, że pro-
dukuje niezbędne dla życia hormony, jest 
bardzo bogato unaczyniona, a zaopatrujące 
ją gałęzie tętnicze odchodzą od głównych 
tętnic szyjnych, dlatego przy chorobowym 
przeroście tego gruczołu często po przyło-
żeniu słuchawki lekarskiej można wysłuchać 
szmer krwi przepływającej przez tarczycę. podstawy, który jest naczelnym ośrodkiem 

sterującym wydzielaniem większości gru-
czołów. W przypadku tarczycy niski po-
ziom hormonów tarczycowych pobudza 
podwzgórze do wydzielania hormonu o na-
zwie tyreoliberyna, w skrócie TRH, który 
następnie pobudza przysadkę do wydzielania 
TSH i w ten sposób stymuluje tarczycę do 
produkcji hormonów. 

 tArCzyCA spEłniA WiElE WAŻnyCh 
funkCji W orgAnizmiE luDzkim Dzięki 
hormonom, którE proDukujE. Przede 
wszystkim wpływa na prawidłowy rozwój 
organizmu, odpowiada między innymi za 
właściwy przebieg procesu dojrzewania 
i stymuluje wzrost. Reguluje pracę układu 
pokarmowego, nerwowego oraz kostnego. 
ma również wpływ na gospodarkę wodną, 
lipidową oraz wapniowo-fosforanową. Poza 
tym zarządza tempem przemian metabo-
licznych.
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Warto 
wiedzieć obECność hormo-

nóW tArCzyCy DlA 
prAWiDłoWEgo roz-

Woju i ŻyCiA CzłoWiEkA jEst niEzbęDnA. 
brAk iCh juŻ W ŻyCiu płoDoWym zAbu-
rzA Wzrost płoDu i rozWój mózgu. Nie-
dobór hormonów tarczycy u dzieci może być 
przyczyną niedorozwoju umysłowego (kre-
tynizmu) i ciężkiego niedorozwoju kośćca. 
mają one dwa podstawowe kierunki działania,  
a mianowicie zwiększają syntezę bia-
łek we wszystkich tkankach ustroju  
oraz wpływają na zwiększenia zużycia tlenu, 
czyli zwiększają przemianę materii. 

Najprościej mówiąc działanie tyroksyny 
i trójjodotyrozyny polega na pobudzaniu 
aktywności na poziomie komórkowym. Po-
nadto stymulują one rozwój ośrodkowego 
układu nerwowego, pobudzają wchłanianie 
węglowodanów oraz regulują metabolizm 
cholesterolu. mają także pobudzający wpływ 
na kurczliwość włókien mięśniowych. 

Do ich syntezy niezbędny jest jod, który 
obecny jest w produktach żywnościowych 
( głównie produkty morza, woda, jodowana 
sól) Jego zawartość w wodzie i żywności nie 
pochodzącej z morza jest stosunkowo mała 
i zależy od jego stężenia w glebie. Aż 80% 
tego pierwiastka w organizmie znajduje się 
w tarczycy. Przeciętne dobowe zapotrzebo-
wanie organizmu na jod wynosi około 150 
- 200 mikrogramów. Ponieważ organizm 
ludzki tego pierwiastka nie potrafi wytwo-
rzyć, musi być mu dostarczany wraz z po-
żywieniem. Ta właśnie zależność od czyn-
nika zewnętrznego, jakim jest jod, wyróżnia 
tarczycę od innych gruczołów dokrewnych. 
Komórki tarczycy potrafią wychwytywać 
jod z krwi (dokąd trafia z przewodu pokar-
mowego), zagęszczać go i magazynować. 

niEDobór joDu W poŻyWiEniu jEst 
W nAszym krAju głóWną przyCzyną 
WystąpiEniA WolA obojętnEgo, Czyli 
poWiększEniA tArCzyCy przEbiEgA-
jąCEgo z jEj normAlną CzynnośCią 
WyDziElniCzą (poziom hormonóW WE 
krWi jEst W normiE). 
Najczęściej o powiększeniu tarczycy 
dowiadujemy się od znajomych, któ-
rzy łatwiej mogą zauważyć powiększe-
nie obwodu szyi, który może wystąpić  
w niedoczynności lub niedoborze jodu. Cza-
sami powiększeniu tarczycy może towa-
rzyszyć ból, który przeważnie występuje 
w stanach zapalnych. Pozostałe objawy 
zależą od tego czy występuje nadczynność 
lub niedoczynność tarczycy i mogą dotyczyć 
wielu układów. 

objawy 
Typowymi objawami nadczynności tarczycy 
są okresowe nApADy kołAtAniA sErCA, 
nADpobuDliWość nErWoWA, uCzuCiE 
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niEpokoju, WzmoŻonA potliWość, 
DrŻEniE rąk, bEzsEnność, osłAbiE-
niE, biEgunki, płACzliWość, WybuCho-
Wość, obrzęki stóp i poDuDzi. Osoba 
chora na nadczynność pomimo wzrostu 
apetytu chudnie oraz promienieje ciepłem 
co wyczuwa się nawet bez dotykania. Wy-
starczy potrzymać rękę na wysokości 1-2 
centymetrów ponad skórą. Zakłócenia cyklu 
miesięcznego lub przerwa w miesiączko-
waniu dopełniają obrazu choroby u kobiet. 
W niektórych chorobach przebiegających 
z nadczynnością, na przykład w chorobie 
Basedowa, mogą dołączyć się objawy oczne 
jak podwójne lub nieostre widzenie, wy-
trzeszcz gałek ocznych, zapalenie spojówek, 
łzawienie i światłowstręt. 

przyczyny 
nAjCzęśCiEj nADCzynność WyWołAnA 
jEst przEz gruCzolAki tArCzyCy, Cho-
robę grAvEsA-bAsEDoWA o poDłoŻu im-
munologiCznym orAz WolE guzkoWE 
nADCzynnE. Przyczyna choroby Graves-
-Basedowa nie jest do końca wyjaśniona. Na 
pewno ważną rolę w patogenezie odgry-
wają uwarunkowania genetyczne. u około 
15% chorych schorzenie to występuje także 
wśród innych członków ich rodzin. 

Jest to choroba autoimmunologiczna czyli 
spowodowana pewnym defektem układu od-
pornościowego. Polega on na tym, że organizm 
przestaje rozpoznawać swoje własne tkanki  
i niszczy je jako obce. Zjawisko to nazywa się 
autoagresją. Zapoczątkowanie tego procesu 
w wielu przypadkach może być poprzedzone 
zakażeniem bakteryjnym lub wirusowym, 
urazem fizycznym czy psychicznym. Chorują 
głównie kobiety między 30 a 50 rokiem 
życia, natomiast dzieci i osoby w wieku po-
deszłym stosunkowo rzadko. 

głóWną przyCzyną nADCzynnośCi tAr-
CzyCy u osób stArszyCh jEst obECność 
nADCzynnEgo (toksyCznEgo) WolA 
guzkoWEgo. Nadmierne wydzielanie hor-
monów może być spowodowane zarówno 
przez jeden guzek jak i większą ich liczbę. Ob-
jawy nadczynności tarczycy są takie same 
niezależnie od przyczyny, która je wywo-
łuje. Ponieważ zaburzenia dotyczą wielu 
narządów i mogą występować w różnym 
nasileniu to obraz kliniczny jest zmienny 
i niejednorodny. Bardzo rzadko nadczynność 
tarczycy może być spowodowana przez 
nowotwory tarczycy i przysadki mózgowej. 
Cztery razy częściej na tę chorobę zapadają 
kobiety niż mężczyźni. 
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Podmiot odpowiedzialny: (A i B) 
Recordati Ireland Ltd., Raheens 
East, Ringaskiddy, Co. Cork, 
Irlandia

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.

*Charakterystyka produktu leczniczego:
Nazwa produktu leczniczego: (A) Procto-Glyvenol, 400 mg + 40 mg, czopki. 
(B) Procto-Glyvenol, (50 mg + 20 mg)/g, krem doodbytniczy. Nazwa powszechnie 
stosowana substancji czynnej: (A) Tribenozyd (Tribenosidum), lidokaina 
(Lidocainum). (B) Tribenozyd (Tribenosidum), lidokainy chlorowodorek (Lidocaini 
hydrochloridum). Dawka substancji czynnej: (A) 1 czopek zawiera 400 mg 
tribenozydu (Tribenosidum) i 40 mg lidokainy (Lidocainum). (B) 1 g kremu 
doodbytniczego zawiera 50 mg tribenozydu (Tribenosidum) i 20 mg lidokainy 
chlorowodorku (Lidocaini hydrochloridum). Postać farmaceutyczna: (A) Czopki. 

Żółtawobiałe, stożkowatego kształtu czopki, 
jednolite, bez pęknięć, lekko tłuste, niemiękkie. 
(B) Krem doodbytniczy. Biały, jednorodny krem 
o słabym, charakterystycznym zapachu. Wskazania 
do stosowania: (A, B) miejscowe leczenie 
zewnętrznych i wewnętrznych hemoroidów. 
Przeciwwskazania: (A, B) nadwrażliwość na 
substancje czynne lub na którąkolwiek substancję 
pomocniczą lub na inne środki znieczulenia 
miejscowego o budowie amidowej.

Szybka
ulga!

PROCTO-
GLYVENOL
SKUTECZNE LECZENIE HEMOROIDÓW.*

chlorowodorku (Lidocaini hydrochloridum). 

miejscowego o budowie amidowej.

Potrójny mechanizm działania - działa przeciwbólowo, 
przeciwświądowo i przeciwzapalnie

Może być stosowany przez kobiety w ciąży 
od 4. miesiąca oraz w okresie laktacji

Opakowanie: czopki - 10 szt, krem - 30 g

R E k L A M A

nieDoczynność 
tarczycy 
Dla niedoczynności tarczycy objawy są prze-
ważnie zupełnym przeciwieństwem nadczyn-
ności. Chorzy mogą uskarżać się na stAłE 
uCzuCiE ChłoDu, osłAbiEniE AktyW-
nośCi fizyCznEj, ApAtię, spoWolniEniE, 
tWArz moŻE przybiErAć ChArAktEry-
styCzny nAlAny i sEnny WygląD. Ze 
strony układu krążenia może wystąpić spo-
wolnienie akcji serca, niewydolność mięśnia 
sercowego i przyspieszony rozwój miażdżycy, 
co spowodowane jest zaburzoną gospodarką 
tłuszczową i wzrostem stężenia cholesterolu. 
Skóra chorych jest szorstka, sucha, zimna 
i może wystąpić uogólniony obrzęk, który 
w przeciwieństwie do obrzęków innego po-
chodzenia na przykład spowodowanych nie-
wydolnością krążenia po uciśnięciu palcem, 
nie pozostawia zagłębienia. Włosy stają się 

łatwo łamliwe i suche. Często obserwowany 
jest też wzrost masy ciała. nAjCzęstszymi 
przyCzynAmi niEDoCzynnośCi tArCzyCy 
są: uszkoDzEniE gruCzołu WyWołAnE 
zApAlEniEm, lECzEniE nADCzynnośCi 
tArCzyCy prEpArAtAmi joDu promiEnio-
tWórCzEgo orAz opErACjE tArCzyCy. 

Do rzadszych przyczyn należy niedorozwój 
tego gruczołu. Niedoczynność tarczycy 
przebiegającą z uszkodzeniem jej miąższu 
nazywamy niedoczynnością pierwotną. Jeśli 
gruczoł tarczowy nie jest uszkodzony, to 
jej niedoczynność związana jest z choroba-
mi przysadki mózgowej, która nie wydziela 
w wystarczający sposób hormonu pobudza-
jącego tarczycę TSH. Stan taki określa się 
jako niedoczynność wtórną i jest stosunkowo 
rzadka.
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Często niE jEstEśmy śWiADomi tEgo, 
ŻE WystępująCE W nAszym ŻyCiu 
objAWy mogą miEć zWiązEk z zA-
burzEniAmi W funkCjonoWAniu tAr-
CzyCy. Nadmierną nerwowość czy sen-
ność traktujemy jako chwilowy stan 
spowodowany zbyt dużą ilością obowiązków 
i przemęczeniem. Wczesna diagnostyka po-
może nam zastosować odpowiednią terapię  
i znacząco poprawić jakość życia. W przy-
padku podejrzenia problemów z tarczycą 
warto wykonać badanie poziomu TSH. Przy 
nadczynności tarczycy jego poziom jest niski, 
z kolei w niedoczynności – wysoki. u osób 
z powiększoną tarczycą lub guzkami jest 
wskazane wykonanie badania uSG, biopsja 
oraz scyntygrafia, czyli badanie jodochwyt-
ności.

niElECzonE sChorzEniA tArCzyCy mogą 
skońCzyć się poWAŻnymi konsEkWEn-
CjAmi, A W skrAjnyCh przypADkACh 
zAkońCzyć się śmiErCią. Nie bagatelizuj-
my więc tych objawów i po ich zauważe-
niu udajmy się do lekarza. Przy obecnym 
poziomie wiedzy i diagnostyki medycznej 
oraz powszechnie dostępnych w aptekach 
skutecznych i bezpiecznych lekach schorze-
nia tarczycy leczone przez doświadczonych 
lekarzy nie są już tak groźne jak kiedyś, 
a w znacznej większości całkowicie wyle-
czalne.
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bezdech 
śródsenny?

Szacuje się, że z powodu OBS cier-
pi 24% dorosłych mężczyzn i 9% 
dorosłych kobiet. Objawy choroby 

odczuwa około 4% dorosłych mężczyzn 
i 2% dorosłych kobiet. OBS jest chorobą 
polegającą na wielokrotnym występowaniu 
podczas snu epizodów niewystarczającego 
lub zupełnego braku przepływu powietrza 
przez drogi oddechowe - tak zwanych hi-
powentylacji i bezdechów. Chorobę można 
rozpoznać, jeśli średnio w każdej godzinie 
snu pojawi się przynajmniej pięć tego typu 
zdarzeń trwających nie krócej niż 10 sekund.

 Podczas snu każdy człowiek traci świa-
domą kontrolę nad swoimi mięśniami. Poja-
wia się fizjologiczny spadek napięcia mięśni 

Co to jest

Obturacyjny bezdech senny (OBS) jest chorobą, 
którą medycyna zajęła się stosunkowo niedawno. 

Zdecydowana większość pacjentów nie została 
jeszcze objęta opieką. Sytuację utrudnia wieloletni 

skryty przebieg choroby. Osoby dotknięte nią 
bardzo długo w ogóle nie zdają sobie sprawy, że są 

chore.

(zwiotczenie). u osób zdrowych powoduje 
to jedynie niewielkie, niemające znaczenia, 
osłabienie oddychania. u chorych na OBS 
dochodzi do zapadania się języka i gardła. 
Przepływ powietrza przez drogi oddechowe 
ustaje zupełnie lub jest zbyt mały. Pojawiają 
się bezdechy. Podczas trwania pojedynczego 
bezdechu dochodzi do szybkiego spadku 
ilości tlenu i wzrostu poziomu dwutlenku 
węgla we krwi. Osoba chora zaczyna się 
dusić. Nasilone ruchy oddechowe i niedotle-
nienie doprowadzają do nagłego wybudzenia. 
momenty odzyskania świadomości są naj-
częściej bardzo krótkotrwałe i niezapamięty-
wane przez chorych. Wystarczają jednak do 
przywrócenia drożności dróg oddechowych 
i powrotu prawidłowego oddychania. Po 
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ponownym zaśnięciu cała sekwencja zda-
rzeń powtarza się i dochodzi do kolejnego 
bezdechu. Niekiedy najbardziej gwałtowne 
wybudzenia są przez chorych zapamiętywa-
ne. Opisują je jako nagłe przebudzenia z przy-
śpieszonym oddechem, uczuciem kołatania 
serca lub brakiem powietrza. Niejednokrotnie 
połączone są one z nieprzyjemnymi marze-
niami sennymi. Czasem nasilenie objawów 
jest tak duże, że chorzy gwałtownie siadają 
na łóżku z uczuciem dużego lęku i duszności.

niE kAŻDA osobA ChrApiąCA mA obs. 
jEst jEDnAk rEgułA, ŻE WszystkiE oso-
by CiErpiąCE nA obturACyjny bEzDECh 
sEnny ChrApią. Jest to chrapanie niere-
gularne i bardzo uciążliwe dla partnerów. 
Osoby obserwujące chorych, najczęściej 
opisują bardzo głośne chrapanie, które 
w pewnym momencie znika i w jego miej-
sce pojawia się całkowita cisza – chory nie 
oddycha. Po pewnym czasie, od kilkunastu 
do kilkudziesięciu sekund, pojawia się bar-
dzo głośne chrapnięcie połączone często 
z poruszeniem się osoby śpiącej (koniec 
bezdechu – wybudzenie). Po chwili cho-
ry zasypia ponownie, zaczyna przejściowo 
chrapać i zapada w kolejny bezdech.
 
Przedłużająca się cisza (bezdech) jest przy-
czyną znacznego niepokoju partnerów osób 
chorych. Żony, które w obawie, że ich mąż 
nie zacznie ponownie oddychać, budzą go 
i proszą o położenie się na bok. Jest to też 
jeden z najczęstszych powodów zgłaszania 
się chorych do lekarza. Często zdarza się, że 
osoba chora w ogóle nie zdaje sobie sprawy 
ze swoich problemów i jest wręcz przypro-
wadzana przez współmałżonka do lekarza. 
OBS jest chorobą występującą najczęściej 
u osób z nadwagą, aczkolwiek bezdech 
u osób szczupłych również może wystąpić. 
mężczyźni chorują dwa razy częściej niż 
kobiety. Ilość osób cierpiących z powodu 
bezdechu zwiększa się z wiekiem. Objawy 
choroby nasilają się po spożyciu alkoholu, 
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przy znacznym zmęczeniu, po zażyciu 
środków nasennych i u osób śpiących na 
wznak. Powyższe sytuacje powinny być 
unikane przez chorych na OBS Szczególnie 
narażone są osoby z niedrożnym nosem. 

objawy obs
Objawy choroby możemy podzielić na wy-
stępujące w nocy i w dzień.

objawy nocne:
•	 bezdechy obserwowane przez osoby 

trzecie
•	 głośne, nieregularne chrapanie
•	 nagłe wybudzenia ze snu połączone czę-

sto z uczuciem braku powietrza, przy-
spieszonym oddechem czy tętnem

•	 nadmierna potliwość w nocy
•	 potrzeba oddawania moczu w nocy
•	 niespokojny, przerywany sen

•	 czasem problemy z zaśnięciem po prze-
budzeniach z powodu lęku.

objawy Dzienne:
•	 budzenie się z bólem głowy
•	 sen nie przynoszący wypoczynku
•	 nasilona senność podczas dnia – często 

bardzo utrudniająca normalne funkcjo-
nowanie (zasypianie za kierownicą!)

•	 znaczna suchość w ustach po przebu-
dzeniu

•	 nadmierna drażliwość
•	 trudności z koncentracją i pamięcią 

(problemy rodzinne, problemy w pracy)
•	 zaburzenia potencji u mężczyzn

Wszystkie objawy nie muszą oczywiście 
występować u jednego chorego. Ich ilość 
i nasilenie wzrasta wraz z zaawansowa-
niem choroby. Zaobserwowanie samych 
bezdechów bez innych objawów jest już 
wystarczającym powodem do wykonania 
badań w kierunku obturacyjnego bezdechu 
sennego. Objawy bezdechu sennego zdecy-
dowanie nasilają się po spożyciu alkoholu 
przed snem, znacznym zmęczeniu lub po 
przyjęciu leków nasennych lub uspokaja-
jących. Niekiedy leki nasenne mogą dawać 
fałszywe poczucie poprawy. 

przyczyny bezDechu 
śróDsennego
Dwoma głównymi przyczynami OBS są: nad-
waga i zmiany anatomiczne na poziomie gar-
dła i nosa. Tkanka tłuszczowa zlokalizowana 
w obrębie szyi przez swą obecność powoduje 
zwężenie dróg oddechowych i szybsze ich 
zamykanie się podczas snu. Jest ona również 
jedną z głównych przyczyn niepowodzeń 
leczenia operacyjnego. Drugą ważną przy-
czyną, na którą nie ma wpływu leczenie, jest 
obecność u chorego krótkiej szyi. Podob-
nie jest w przypadku występowania małej, 
cofniętej żuchwy. Pozostałe wady dają się 
w dużej części korygować operacyjnie. 



31 PORADY Z APTEKI  | wRZEsIEń 2017 

pozostałe przyczyny 
to:
•	 nadwaga 
•	 opadające, wydłużone  

podniebienie miękkie i języczek
•	 pierwotnie wąskie drogi oddechowe
•	 krótka szyja
•	 duży język
•	 cofnięta żuchwa
•	 przerośnięte migdałki  

podniebienne i gardłowy
•	 skrzywiona przegroda nosa
•	 obecność polipów lub przerośniętych 

małżowin nosowych w obrębie 
przewodów nosowych

R E k L A M A
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czyli rozszczepienie 
umysłu

schizofrenia

Schizofrenia zaliczana jest do grupy chorób 
psychotycznych, które charakteryzują się silnymi 

zakłóceniami w percepcji rzeczywistości.  
Tłumacząc z greckiego, słowo „schizofrenia” 

oznacza „rozszczepienie umysłu” 
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pojęcie to jednak nie jest równoznacz-
ne z rozdwojeniem osobowości. Tak 
naprawdę, u chorego na schizofrenię, 

rozszczepienie ma miejsce pomiędzy myśle-
niem, emocjami i zachowaniem. Schizofrenia 
jest to najcięższa i najczęściej spotykana cho-
roba psychiczna. Dotyka około 1% populacji. 
Występuje zwykle w okresie dojrzewania 
lub nieco później, zwykle w wieku 17-30 
lat, niezależnie od płci, jednak u mężczyzn 
pojawia się wcześniej. Jest również najbar-
dziej tajemniczą chorobą, która do niedawna 
skazywała pacjentów na całkowitą izolację. 
W chwili obecnej schizofrenia jest coraz 
lepiej poznawana, a stosowane terapie są 
skuteczne i mniej uciążliwe dla pacjentów. 
 
Schizofrenia może mieć różny obraz, ale 
to co jest względnie stałe, to zmienione 
chorobowo i nieadekwatne postrzeganie, 
odbieranie, przeżywanie oraz ocena siebie 
i otaczającej rzeczywistości. 

Wyróżniamy kilka postaci schizofrenii:

•	 sChizofrEniA pArAnoiDAlnA – do-
minują omamy i urojenia,

•	 hEbEfrEniCznA inaczej zdezorganizowa-
na – myślenie, afekt i zachowania są dzi-
waczne, nieprzewidywalne i chaotyczne,

•	 kAtAtoniCznA - przeważają stany tzw. 
osłupienia lub pobudzenia katatoniczne-
go; pacjent traci kontakt z otoczeniem, 
milczy i pozostaje w skrajnym bezruchu. 
Taki stan może nagle przechodzić w bar-
dzo silne pobudzenie psychoruchowe,

•	 prostA - nie występują objawy wytwór-
cze, zaczyna się ona powoli, stopniowo 
narastającymi objawami negatywnymi 
z późniejszym załamaniem linii życiowej,

•	 rEzyDuAlnA - dominują przewlekłe 
objawy o w miarę stabilnym i niewielkim 
nasileniu utrzymujące się przez dłuższy 
czas,

•	 niEzróŻniCoWAnA - brak przewagi któ-
rejś z grup objawów.

 
sChizofrEniA moŻE rozpoCząć się 
W sposób nAgły i ostry (W Ciągu kil-
ku Dni) lub stopnioWy (W Ciągu kilku 
miEsięCy A nAWEt lAt). W tym pierwszym 
przypadku dominują niezwykłe przeżycia 
wewnętrzne, często prowadzące do dzi-
wacznych i niejednokrotnie gwałtownych 
zachowań. mimo przykrości tych przeżyć 
i psychicznego cierpienia pacjenta, często 
jest on przeświadczony o ich „prawdziwości”, 
przez co może nie mieć potrzeby szukania 
pomocy lekarskiej. 
Niektóre objawy schizofrenii mogą wręcz 
prowadzić do unikania kontaktu z psychiatrą. 

sChizofrEniA zACzynAjąCA się stopnio-
Wo CEChujE się głóWniE nArAstAjąCym 
WyCofAniEm, podejrzliwością, zanikającą 
spontanicznością i nieadekwatnością za-
chowań oraz pogorszeniem funkcji intelek-
tualnych. Ekspresja emocji staje się coraz 
słabsza i mniej adekwatna do okoliczności. 
Osoba taka unika kontaktu z innymi, staje 
się nieufna i ogranicza swoją aktywność, 
czasem zaprzestając wychodzenia z domu. 
Dochodzi do narastającej utraty zaintere-
sowań światem zewnętrznym i do kon-
centracji na wewnętrznych, chorobowych 
przeżyciach. mogą się pojawić dziwaczne 
zachowania i wypowiedzi. Bliskim chorego 
czasami trudno jest dostrzec te zmiany 
i uznać je za chorobowe. u części chorych 
dochodzi do wyraźniejszego „załamania linii 
życiowej” – na przykład pod postacią nasi-
lonych trudności w szkole, na uczelni lub 
w pracy. Pogorszeniu ulega funkcjonowanie 
społeczne i emocjonalne.
 
Przyczyny schizofrenii są nie w pełni po-
znane, ale obecnie zaburzenie to określa-
ne jest jako „choroba mózgu”. Wynika to 
z coraz lepszego zrozumienia czynników 
biologicznych (w tym genetycznych) pro-
wadzących do powstania schizofrenii, a po-
legających na zaburzeniach funkcjonowania 
neuronów i neuroprzekaźników w mózgu 
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(głównie dopaminy). Wystąpienie i obraz tej 
choroby zależy też od czynników psycho-
logicznych, społecznych i środowiskowych. 
Wpływy genetyczne powodują, że ryzyko 
zachorowania jest większe w rodzinach, 
w których krewni (np. rodzice, rodzeństwo, 
dzieci) chorują na schizofrenię. W przypadku 
występowanie schizofrenii u obojga rodzi-
ców ryzyko zachorowania dziecka wynosi 
ok. 45%. W przypadku schizofrenii wystę-
pującej tylko u jednego z rodziców ryzyko 
to wynosi 6%. Obecność skłonności gene-
tycznej nie musi oznaczać, że schizofrenia 
się u danej osoby rozwinie, gdyż jak ważny 
jest też wpływ innych wymienionych wyżej 
czynników.
Objawy schizofrenii można podzielić na na-
stępujące grupy:

•	 objawy pozytywne,

•	 objawy negatywne,

•	 zaburzenia poznawcze,

•	 zaburzenia afektu

•	 objawy dezorganizacji psychicznej.

objawy pozytywne 
(wytwórcze)
to przede wszystkim urojenia i omamy. uro-
jenia to fałszywe sądy i przekonania pacjenta 
o istnieniu zjawisk lub rzeczy, dzianiu się 
wydarzeń, które nie istnieją w rzeczywisto-
ści lub istnieją, ale są przez pacjenta skraj-
nie fałszywie interpretowane. Pacjent jest 
przekonany o prawdziwości swoich myśli 
i przeżyć i nie da się go przekonać, że jest 
inaczej. Przeżycia te często mają niezwykły 
i dziwacznych charakter, a pacjent mocno 
wierzy w to, co myśli. urojenia ksobne to 
przekonania, że jest się obserwowanym lub, 
że jest się tematem rozmów (np. w trak-
cie audycji telewizyjnych lub radiowych). 
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zdolności do odczuwania przyjemności),
•	brak spontaniczności, bierność, apatia, 
zubożenie wypowiedzi,
•	upośledzenie woli,
•	spowolnienie ruchowe,
•	brak	lub	spadek	dbałości	o	siebie.

zaburzenia poznawcze 
występujące w schizofrenii to m. in. pogor-
szenie koncentracji i uwagi oraz upośledzenie 
pamięci i inteligencji. Pacjent nie może się 
skupić na tym co robi, ma trudności z zapla-
nowaniem i organizacją dnia, odczuwa po-
gorszenie inteligencji i sprawności myślenia.

zaburzenia afektu 
(nastroju) 
to głównie smutek, żal, zmniejszenie rado-
ści życia, depresja. Czasami uczucia te są 
dziwaczne i niezgodne z okolicznościami, 

R E k L A M A

urojenia prześladowcze obejmują przeko-
nanie, że jest się śledzonym, podsłuchiwa-
nym, często z poczuciem grożącej krzywdy. 
W przypadku urojeń odsłonięcia i oddziały-
wania pacjent jest przekonany, że na jego 
myśli wpływają inni ludzie lub rzeczy, przy 
czym ten wpływ ma charakter niezwykły; 
mogą pojawić się przekonania o nasyłaniu 
myśli innych osób, zabieraniu własnych my-
śli przez jakąś siłę z zewnątrz, a własne 
myśli stają się „odsłonięte” i znane innym.

omamy (halucynacje) 
to zaburzenie postrzegania w zakresie wzro-
ku, słuchu, smaku, węchu, dotyku. u cho-
rego występują „realistyczne” doznania 
zmysłowe, pomimo że w otoczeniu nie ma 
bodźca, który mógłby je wywołać. Omamy 
słuchowe polegają na tym, że pacjent sły-
szy różnego rodzaju głosy i dźwięki, które 
w rzeczywistości nie istnieją. mogą to być 
głosy jednej lub kilku osób, mogą być nie-
wyraźne lub tworzyć słowa, zdania, dialogi. 
Głosy te mogą „komentować” to co pacjent 
robi lub nakazywać mu wykonywanie róż-
nych czynności. Szczególnie niebezpieczne 
są głosy nakazujące samobójstwo – mogą 
one popchnąć chorego do podjęcia takiej 
próby. Halucynacje wzrokowe powodują, że 
pacjent „widzi” różne przedmioty, osoby lub 
postaci, które w rzeczywistości nie istnieją.

objawy negatywne 
to stopniowe wycofywanie się z dotychcza-
sowej aktywności i relacji z ludźmi, aż do 
całkowitej utraty zainteresowań i wycofania 
społecznego. Zdarza się, że chorzy na schi-
zofrenię unikają innych, nie chcą wychodzić 
z domu i stają się zobojętniali uczuciowo. 
Ich mimika i gesty mogą ulec ograniczeniu, 
co utrudnia komunikację. Inne objawy z tej 
grupy to:
•	abulia (tj. „bezczynność” wynikająca z nie-
zdolności do planowania i podejmowania 
celowych działań),
•	anhedonia (zmniejszona zdolność lub brak 
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Urojenia prześladowcze 
obejmują przekonanie, 
że jest się śledzonym, 
podsłuchiwanym, często 
z poczuciem grożącej 
krzywdy.

wręcz sprzeczne (np. pacjent może śmiać 
się w sytuacjach, które zwykle wzbudzają 
odwrotne reakcje). Po ustąpieniu ostrych 
objawów schizofrenii może też rozwinąć 
się depresja popsychotyczna, a w obrazie 
klinicznym dominują wówczas: smutek, 
zobojętnienie, zmniejszenie radości życia, 
aktywności życiowej oraz zainteresowań. 
Jest to stan, w którym istnieje szczególnie 
duże zagrożenie samobójstwem.

objawy Dezorganizacji 
psychicznej 
to na przykład zaburzenia myślenia i/lub 
zachowania pacjenta – stają się one niezro-
zumiałe i dziwaczne.
 
Schizofrenia wiąże się ze zwiększonym ryzy-
kiem samobójstwa, które w tej grupie cho-
rych sięga 10%, a występowanie myśli lub 
tendencji samobójczych jest bezwzględnym 
wskazaniem do konsultacji u psychiatry.
 
Psychiatra rozpoznaje schizofrenię poprzez 
osobiste badanie pacjenta, co polega głów-
nie na rozmowie i obserwacji. Ważne mogą 
być też dane uzyskane od rodziny i innych 
bliskich chorego. Wprawdzie badania labo-
ratoryjne i obrazowe nie są w stanie po-
twierdzić obecności schizofrenii, jednak ich 
wykonanie jest konieczne w celu oceny stanu 



R E k L A M A

R E k L A M A

ogólnego pacjenta i wykluczenia innych cho-
rób. Psychiatra bada również pacjenta pod 
kątem współwystępowania innych zaburzeń, 
uzależnień i nadużywanie substancji psycho-
aktywnych, głównie alkoholu i substancji 
halucynogennych.
 
Schizofrenia jest chorobą przewlekłą, którą 
coraz lepiej rozumiemy i dysponujemy coraz 
skuteczniejszymi metodami terapii. Celem 
leczenia, opartego głównie na lekach prze-
ciwpsychotycznych, jest uzyskanie remisji, 
optymalnie z powrotem pacjenta do nor-
malnego życia. Terapia schizofrenii powinna 
być kompleksowa i systematyczna, ważne 
jest regularne przyjmowanie leków w po-
rozumieniu z psychiatrą. Wiedza pacjenta 
i jego bliskich na temat choroby ułatwia 
współpracę i zwiększa szansę na prawid-
łowe i regularne leczenie.
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Pierwszy łyk dla  
zdrowia czyli słowo o  
colostrum…

okres karmienia młodych mlekiem 
matki jest różny u różnych gatunków 
ale kluczowe dla zdrowia noworod-

ków jest pierwsze karmienie po urodzeniu. 
Funkcjonujące w świecie zwierząt pojęcie 
osierocenia młodych jest bardziej rozległe 
niż w znaczeniu słownikowym. Dla człowie-
ka osieroceniem jest trwała utrata rodzica, 
dla zwierząt osieroceniem jest także brak 
możliwości poboru pokarmu matczynego 
(np. niedobór pokarmu przy licznym miocie) 
nawet gdy mama opiekuje się potomstwem. 
Dlaczego więc karmienie jest w zasadzie naji-
stotniejszym warunkiem przeżycia a pierw-
szy pokarm wyjątkowy? 

W piErWszyCh goDzinACh po poroDziE 
gruCzoły mlECznE niE proDukują mlE-
kA A spECyfiCzną WyDziElinę, którEj 
skłAD zDECyDoWAniE oDróŻniA ją oD 
mlEkA. Ta substancja określana w języku 
polskim jako siara lub bardziej archaicznie 

młodziwo, w literaturze naukowej nazywana 
jest colostrum (czyt. kolostrum) i ta nazwa 
będzie tutaj najczęściej stosowana ( by unik-
nąć także częstego błędu nazywania siary 
- siarką). Jak donoszą badania naukowe, co-
lostrum produkowane jest w bardzo krótkim 
okresie czasu, po którym zastępowane jest 
mlekiem. Biochemiczna zmienność składu 
pokarmu mamy dostosowuje się do rytmu 
dojrzewania noworodka i jego zmieniających 
się potrzeb, w czym tkwi sekret przewagi 
karmienia naturalnego nad każdym mlekiem 
modyfikowanym. 

Ssak to organizm, którego 
przeżycie po urodzeniu  

warunkuje opieka rodziców, 
zwłaszcza matki. Wszystkie 

przedstawicielki tej gromady 
i jako jedyne w świecie przyrody 

posiadają gruczoły mleczne, które 
po porodzie produkują pokarm  

dla potomstwa. 
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Colostrum to substAnCjA o nAj-
bArDziEj bogAtym i zróŻniCoWAnym 
skłADziE pośróD WszystkiCh płynóW 
ustrojoWyCh WystępująCyCh W nA-
turzE. Jej harmonijnego składu nie można 
odtworzyć w żadnym procesie technolo-
gicznym. 

Często nazywane jest pierwszym mlekiem, 
co jest błędem co do samej istoty obu tych 
substancji. Gdyby postawić obok siebie dwie 
probówki, jedną z colostrum, drugą z mle-
kiem, już na pierwszy rzut oka można zauwa-
żyć różnice. Niezależnie od gatunku ssaka, od 
którego pobierzemy siarę i mleko widać, że 
siara jest zdecydowanie bardziej gęsta, żółta-
wa, a zanurzony w niej papierek lakmusowy 
wskazuje na odczyn lekko kwaśny. Analizu-
jąc właściwości chemiczne, colostrum jest 
zdecydowanie bogatsze w białko ale nie jest 
to tylko białko o znaczeniu budulcowym. 

zAsADniCzymi biAłkAmi Colostrum są 
Czynniki oDpornośCioWE. Ze względu 
na niedojrzałość układu immunologicznego 
noworodków i wysokie narażenie na czyn-
niki chorobotwórcze w pierwszych dniach 
życia, bardzo istotne jest to, że colostrum 
zawiera bardzo wysoki poziom przeciwciał. 
W zależności od gatunku ssaka różna jest 
wchłanialność przeciwciał do krwioobie-
gu. Przykładem może być noworodek kota 
i człowieka. Przeciwciała, które krążą we krwi 
kociąt w pierwszych tygodniach po porodzie 
pochodzą praktycznie tylko z colostrum, 
u ludzkich noworodków zdecydowana więk-
szość została przekazana przez krążenie 
płodowe i znikoma ich ilość może dostać się 
do krwi z pokarmu. Nie znaczy to, że colo-
strum kobiece jest ubogie w przeciwciała, 
ich rola jest po prostu inna. 

Przeciwciała, czyli cząsteczki odpornościo-
we zwane też immunoglobulinami, pozostają 
na powierzchni śluzówki przewodu pokar-
mowego od jamy ustnej po końcowy odcinek 

jelita, tworząc tzw „płaszcz odpornościowy”, 
zapobiegający przyleganiu patogenów. To 
właśnie zawartość immunoglobulin zna-
cząco odróżnia colostrum od wszystkich 
innych pokarmów, a ich działanie w samym 
przewodzie pokarmowym uzasadnia sto-
sowanie colostrum w zasadzie na każdym 
etapie życia. Dlaczego zanim omówione 
zostaną pozostałe, liczne niezwykłe cechy 
colostrum, już wspominam o jej stosowaniu 
poza żywieniem noworodków? Odpowiedź 
jest bardzo prosta – właściwości colostrum 
a także jego poszczególnych składowych 
stanowią bardzo atrakcyjny przedmiot ba-
dań naukowych. 

W czasie powrotu do naturalnych metod 
leczenia i świadomości znaczenia zdrowe-
go stylu życia, colostrum wysuwa się na 
czoło preparatów pomagających w utrzy-
maniu dobrego samopoczucia a nawet nie-
rzadko wspomagających leczenie. Biorąc 
pod uwagę że colostrum jest pokarmem, 
a więc w pewnym sensie środkiem spo-
żywczym, niektórzy określają je jako tzw. 
żywność funkcjonalną, czyli jakiś produkt 
żywnościowy, który oprócz funkcji odżyw-
czej wywiera dodatkowo korzystny wpływ 
na organizm człowieka. Chociaż idea żyw-
ności funkcjonalnej wywodzi się z kultury 
Dalekiego Wschodu, medycyna ludowa 
wykorzystywała jedzenie jako lekarstwo 
już od niepamiętnych czasów – czosnek 

W czasie powrotu do 
naturalnych metod 
leczenia i świadomości 
znaczenia zdrowego stylu 
życia, colostrum wysuwa 
się na czoło preparatów 
pomagających w utrzymaniu 
dobrego samopoczucia 
a nawet nierzadko 
wspomagających leczenie. 
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na wzmocnienie odporności, sok z kapusty 
na owrzodzenia, marchwianka na biegunki 
u dzieci itp. Zgodnie z definicją, żywność 
może być uznana za funkcjonalną, jeżeli 
naukowo udowodniono jej korzystny wpływ 
na jedną lub więcej funkcji organizmu ponad 
te, które wynikają z walorów odżywczych. 
W tym kontekście colostrum spełnia kryte-
ria słownikowe, jednak znacznie poza ramy 
tej definicji wykracza. 

Po pierwsze, dostęp do colostrum nie jest 
tak powszechny jak do jogurtu czy soku 
z buraków, po drugie, colostrum jest kom-
pozycją znacznej liczby czynników, z których 
każdy wywiera wpływ osobny jak i komple-
mentarny do innego składnika, przez co nie 
można porównywać walorów colostrum 
np. do roli wysokobłonnikowego pieczywa, 
a po trzecie jest zdecydowanie lepiej prze-
badane. To właśnie sprawia, że nazwanie 
colostrum suplementem diety, chociaż naj-
częściej stosowane zdecydowanie zaniża 
jego rolę i właściwości. Nie jest to bowiem 
tylko koncentrat witamin ale nie ma jak do-
tąd opracowanego innego sformułowania, 
które w pełni oddawałoby charakterystykę 
rynkową tej substancji, przez co dbałość 
o naukowe uzasadnienie walorów prozdro-
wotnych pozostaje w gestii rzetelności far-
maceutycznej. 

Stosowanie colostrum jest bardzo popu-
larne w Australii, Kanadzie oraz w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki. Powstają nawet 
produkty specjalnego przeznaczenia me-
dycznego zawierające w składzie tzw. co-
lostrum hiperimmunizowane, tzn. takie, 
w którym znajdują się przeciwciała skiero-
wane konkretnie wobec danego czynnika 
chorobotwórczego. Jest to jednak na tyle 
wysublimowany i kosztochłonny preparat, 
że wytwarza się go raczej na potrzeby ba-
dań naukowych czy konkretnych pacjentów 
z opornością na tradycyjne metody leczenia. 
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mleka w proszku. Nie bez znaczenia jest też 
proces technologiczny, któremu poddawane 
jest colostrum przed sprzedażą. Jeśli prze-
chodzi suszenie w warunkach wysokiej tem-
peratury, to możemy być pewni, że utraciło 
wiele ze swych cennych właściwości i choć 
nadal ma walory odżywcze to nie wykazuje 
cech potencjalnie terapeutycznych, dla-
tego najwłaściwszą metodą przetwarza-
nia colostrum jest liofilizacja zachowująca 
najwięcej wartości colostrum świeżego.  
 
Wracając do wyjątkowości colostrum jako 
zachwycająco tajemniczej receptury, którą 
podarowała nam matka natura, należy pod-
kreślić, że pozbawienie możliwości napojenia 
noworodka pierwszym pokarmem mamy 
wpływa niekorzystnie na dalszy rozwój 
wielu układów, przy czym o przewodzie 
pokarmowym pisze się najwięcej. Ostatnio 

nAlEŻy tAkŻE zAznACzyć, ŻE W przEmy-
ślE fArmACEutyCznym WykorzystujE 
się Colostrum poChoDzEniA zWiErzę-
CEgo, nAjCzęśCiEj Colostrum byDlęCE. 
Wynika to z faktu, że struktura np. białek 
zawartych w colostrum krowim i ludzkim 
jest na tyle zbliżona, że można zamiennie 
jest stosować. Oczywiście aby colostrum 
bydlęce mogło zostać pobrane i wykorzy-
stane w preparatach dla ludzi musi przejść 
ścisłą kontrolę laboratoryjną ale także być 
pobrane w odpowiednim czasie i warunkach. 

Informacja o jakości preparatu powinna być 
zawsze zawarta w informacji producenta, 
gdyż jak już wcześniej wspomniano, siara 
wydzielana jest tylko przez kilka godzin po 
porodzie. Ze względu na zapotrzebowanie 
rynkowe zdarza się że oferowane preparaty 
o nazwie „Colostrum” są de facto preparatami 
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podkreśla się ochronny wpływ karmienia 
naturalnego, w tym pobrania colostrum, na 
wystąpienie w późniejszych etapach życia 
chorób z kręgu autoagresji, alergii, zaburzeń 
metabolicznych i wzrostu ryzyka chorób no-
wotworowych. Jest to przedmiotem licznych 
obserwacji, często wieloletnich, przy czym 
pewne jest to, że to, w co wyposaża nas 
natura, jest najcenniejsze i nie ma potrzeby 
udoskonalania czy zastępowania natury bez 
wyraźnego wskazania.

tEmAt znACzEniA Colostrum W prA-
WiDłoWym funkCjonoWAniu orgAni-
zmu, jEgo rolA oChronnA, oDŻyWCzA 
i rEgEnErACyjnA, jEst niEzWyklE CiE-
kAWy i obszErny, Co sprAWiA, ŻE opis 
jEgo DziAłAniA znAjDziE sWoją kon-
tynuACję W kolEjnyCh ArtykułACh.  

 dr n. med. Maria Serdyńska

Choroba 
 refluksowa  

przełyku  
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jedną z najczęstszych dolegliwości z jaką 
do gabinetów lekarzy rodzinnych zgła-
szają się pacjenci praktycznie każdej 

grupy wiekowej, jest „uczucie palenia” 
w przełyku, kojarzone często u dorosłych 
z objawem zawału mięśnia sercowego. 
Wzmożona czujność w zakresie ser-
cowej przyczyny objawów jest bardzo 
uzasadniona ze względu na tzw. „maski 
zawałowe” czyli bóle zlokalizowane poza 
okolicą serca, jednak w zdecydowanej 
większości przyczyna objawów nie jest 
kardiologiczna. Najczęstszą przyczy-
ną objawów o charakterze piecze-
nia w przełyku i tzw. „zgagi”  jest 
choroba refluksowa przełyku (ang. 
GERD). Zanim jednak rozszyfrujemy 
czym jest i jak objawia się ta jedna 
z najpopularniejszych chorób ga-
strologicznych, poznajmy fizjologię 
czynnościową przełyku. 

W CAłym AkCiE połykAniA, Wy-
róŻniAmy 3 fAzy: ustną, gArDło-
Wą i przEłykoWą. W fazie przeły-
kowej pokarm przechodzi przez przełyk 
dzięki fali perystaltycznej zapoczątkowanej 
w gardle. Fala ta rozchodzi się przez „rurkę” 

Choroba 
 refluksowa  

przełyku  
nie tylko pali i piecze…. 

Część 1
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jaką stanowi przełyk między dwoma kluczo-
wymi dla jego czynności warstwami mięśni 
ograniczającymi go od góry i dołu - są to 
górny i dolny zwieracz przełykowy. Oma-
wiając temat choroby refluksowej skupimy 
uwagę na warstwie okrężnej mięśni oddzie-
lającej przełyk od żołądka czyli na zwieraczu 
dolnym przełyku. W normalnych warunkach 
zwieracz pozostaje w stanie ciągłego na-
pięcia, które jest warunkowane działalnoś-
cią nerwu błędnego. ulega on rozluźnieniu 
tylko w trakcie przechodzenia pokarmów 
oraz pod wpływem niektórych hormonów. 
Zaburzenie w zakresie jego funkcjonowania 
jest zasadniczą przyczyną przykrych dla 
pacjenta objawów. 

czym zatem jest 
przysłowiowa 
„zgaga”?
jEst to uCzuCiE Dyskomfortu oD-
CzuWAnE zAróWno W przEłyku, 
gArDlE i jAmiE ustnEj, WyWołAnE 
poDrAŻniEniEm tyCh struktur przEz 
kWAśną trEść z ŻołąDkA, która przy 
sprawnie pracującym zwieraczu przełyku 
nie powinna zbyt często dostawać się do 
górnych odcinków przewodu pokarmowe-
go. Niezbyt często to określenie zupełnie 
poprawne, gdyż okresowe „odbijanie” czyli 
zjawisko refluksu jest cechą naturalną i wy-
stępuję u ludzi zdrowych. Jeśli zarzucanie 
treści pokarmowej zauważymy po spożyciu 
obfitego, zwłaszcza tłustego posiłku, to 
nie ma powodu do niepokoju, chyba że zja-
danie „słusznych porcji” zdarza się częściej 
niż przewiduje to tzw. „zdrowy styl życia”, 
gdyż w tej sytuacji, od fizjologii do patologii 
droga jest bardzo krótka, niczym „między 
ustami a brzegiem pucharu”- pozostając 
w tematyce kulinariów i miłości do jedzenia. 

Drugim stanem w zasadzie fizjologicz-
nym, w którym objawy refluksu zdarzają 

się bardzo często, jest ciąża. Zarówno pod 
wpływem hormonów jak i na skutek zmiany 
ciśnienia w jamie brzusznej spowodowanej 
przez rosnące w łonie mamy dziecko, u oko-
ło 50% ciężarnych dochodzi do rozluźnienia 
skurczu dolnego zwieracza przełyku. By 
odróżnić fizjologiczny refluks przełykowy 
od choroby refluksowej należy zaznaczyć, 
że fizjologicznie trwa on krócej niż 5 minut, 
zdarza się sporadycznie i nie powinien zakłó-
cać snu. W przypadku choroby refluksowej 
objawy o różnym stopniu nasilenia wystę-
pują często lub nieustępują w dłuższym 
okresie czasu, mają charakter nawrotowy.
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Niewątpliwie do powstania choroby refluk-
sowej przełyku przyczyniają się czynniki ge-
netyczne jednak styl życia ma niebagatelny 
wpływ na moment wystąpienia objawów, 
dlatego zaburzenie to diagnozowane bywa 
już o dzieci i młodych dorosłych. 

płEć niE mA stAtystyCznEgo znACzE-
niA DlA WystępoWAniA gErD, jEDnAk 
u męŻCzyzn CzęśCiEj stWiErDzA się 
poWikłAną postAć, Co róWniEŻ moŻE 
WynikAć zE stylu ŻyCiA, tj. uzAlEŻniE-
niA oD tytoniu. 

Zgodnie z definicją GERD to zarzucanie 
treści żołądkowej do przełyku powodujące 
kłopotliwe objawy i powikłania wpływają-
ce na samopoczucie pacjenta, pojawiające 
się częściej niż raz w tygodniu. Dodatkowo 
wydzielono grupy objawów towarzyszące 

GERD, są to zespoły przełykowe i pozaprze-
łykowe.

zEspoły przEłykoWE są nietrudne do 
opisania: refluks charakteryzuje się typową 
„zgagą” – uczucie palenia za mostkiem, od-
czuwanie przepływu pożywienia z żołądka 
do poziomu gardła, gniotący ból w nadbrzu-
szu, „puste odbijanie”, nudności, czkawka, 
kłopoty ze snem. Zespoły te mają też swoje 
powikłania w postaci zapaleń przełyku, zwę-
żeń przełyku, raka przełyku. Występowa-
nie ww. objawów w zasadzie upoważnia do 
rozpoznania choroby, zwłaszcza gdy do ich 
nasilenia dochodzi w pozycji leżącej, przy 
pochylaniu się lub podczas parcia i kichania. 
Postawienie rozpoznania, a więc i wdrożenie 
odpowiedniego leczenia, odsuwa się w czasie 
gdy na czoło objawów wysuwają się tzw. 
objawy pozaprzełykowe lub gdy nie ma 
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Warto 
wiedzieć

Czynniki, które sprzyjają rozwojowi GERD to: 

•	 otyłość, 
•	 przepuklina rozworu  

przełykowego przepony, 
•	 palenie tytoniu, 
•	 stosowanie leków obniżających napię-

cie zwieracza (azotany i blokery kana-
łu wapniowego stosowane w choro-
bach układu krążenia), 

•	 doustna antykoncepcja czy leki stoso-
wane w leczeniu astmy i POCHP). 

Wśród czynników żywieniowych wymienia 
się: 

•	 alkohol, 
•	 napoje gazowane, 
•	 kofeinę, czekoladę 
•	 oraz miętową herbatę i miętową 

gumę do żucia. 

Często obserwowanym zjawiskiem jest na-
silenie objawów „zgagi” po wypiciu herbaty 
czy kropli miętowych zażytych w celu zre-
dukowania objawów niestrawności – w tym 
wypadku jest to „dolewanie oliwy do ognia” 
gdyż mięta poza zbawiennym działaniem 
rozluźniającym na mięśniówkę przewodu 
pokarmowego wzmaga też wydzielanie 
żółci, która wraz z zawartością kwaśnej 
treści żołądka może dodatkowo podrażniać 
przełyk. Dzieje się tak zwłaszcza u osób po 
usunięciu zbiorniczka jakim jest pęcherzyk 
żółciowy, u których żółć pokarmowa nie na 
bodziec pokarmowy ale stale wydostaje się 
dwunastnicy, a stamtąd w stanach pato-
logicznych może dostawać się do żołądka 
i dalej do przełyku. 

Pozostałymi czynnikami sprzyjającymi roz-
wojowi GERD są niska aktywność fizyczna 
i stres zwłaszcza przewlekły. Dyskusyjna 
jest natomiast rola infekcji Helicobacter 
pylori co do związku z występowaniem czy 
stopniem nasilenia objawów GERD. Wedle 
niektórych doniesień związek ten jest ewi-
dentny i po leczeniu infekcji chorzy zgłasza-
ją zmniejszenie uciążliwości objawów, inni 
natomiast negują ten związek wnioskując, 
że zniesienie objawów wynika z podobnego 
sposobu leczenia obu schorzeń. 

czynniki, które 
sprzyjają  
rozwojowi gerD

ich wcale, a rozpoznanie stawia się na pod-
stawie przypadkowo wykonanego badania 
endoskopowego, z widocznymi zmianami 
zapalnymi w obrębie przełyku lub po kon-
sultacji laryngologa. 

zEspoły pozAprzEłykoWE to stany, 
w których zarzucanie treści pokarmowej 
do przełyku wywołuje lub może prawdo-
podobnie wywołać objawy ze strony innych 
narządów. Najczęściej dotyczy to układu 
oddechowego i chorób w obrębie jamy 

ustnej – zespół kaszlowy i astmatyczny, 
występowanie nadżerek szkliwa zębów, 
paradontoza, nieprzyjemny zapach z ust, 
nawracające zapalenia gardła, zatok, ucha 
środkowego i płuc, nawracająca chrypka. 
Większość z tych objawów, a zwłaszcza 
uporczywy kaszel, odchrząkiwanie, uczucie 
ciała obcego w gardle, ból gardła i męcz-
liwość głosu, skłaniają pacjenta do wizyty 
u laryngologa, który u około 10 % pacjen-
tów z tymi dolegliwościami rozpoznaje 
przyczynę w GERD. 
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Występowanie powikłań laryngologicznych 
w przebiegu GERD nazwano refluksem krta-
niowo-gardłowym, podkreślając szczególną 
wrażliwość gardła i krtani pozbawionych 
fizjologicznych mechanizmów obronnych 
wobec kontaktu z kwaśną treścią żołądka. 

mAło prECyzyjną i sWoistą mEtoDą 
oCEny nAsilEniA objAWóW rEfluksu, 
ACzkolWiEk łAtWą Do sAmoDziElnE-
go przEproWADzEniA, jEst mEtoDA 
kWEstionAriuszA, w którym w skali od 
0 do 5 ( 0 – problem nie występuje, 5 - jest 
bardzo uciążliwy) odpowiada się na 9 py-
tań, zaznaczając że objawy miały wystąpić 
w przeciągu ostatniego miesiąca:

•	 Chrypka/problemy z głosem

•	 Chrząkanie

•	 uczucie nadmiaru śluzu w gardle

•	 Trudności w połykaniu

•	 Kaszel po jedzeniu lub w pozycji leżącej

•	 Duszność

•	 Kaszel dokuczliwy

•	 uczucie „ściśniętego” gardła

Zgaga, ból w klatce piersiowej, „uczucie kwa-
su” w gardle, niesmak lub „gorycz” w ustach.
Jeżeli w samodzielnej ocenie uzyskamy wy-
nik większy niż 13 punktów, rozpoznanie 
GERD jest wysoce prawdopodobne ale jej 
ostateczne potwierdzenie wymaga kon-
sultacji lekarskiej i pogłębienia diagnostyki.

intEnsyWniE bADAnym problEmEm 
jEst zjAWisko rEfluksu noCnEgo, który 
ze względu na specyfikę snu prowadzi do 
poważnych uszkodzeń przełyku. W czasie 
snu znacznie spada liczba fizjologicznych 
odruchów połykania oraz ilość wydzielanej 
śliny, która częściowo neutralizuje kwaśność 
zarzucanej do przełyku treści. Zwiększa się 
także ryzyko zarzucania treści żołądkowej 
do dróg oddechowych, gdyż rozluźnieniu 
ulega także górny zwieracz przełyku. Oso-
ba cierpiąca na refluks nocny wypoczywa 
zdecydowanie gorzej, częściej wybudza się 
ze snu lub nie może zasnąć, kaszle, chrapie 
lub ma świszczący oddech, nie rzadko też 
skarży się na koszmary senne.

ChorobA rEfluksoWA przEłyku stA-
noWi poWAŻny problEm zDroWotny, 
zaniżając w sposób znaczny jakość życia. 
Z uwagi na częstość występowania uważa 
się ją za jedną z chorób tysiąclecia. Jed-
nak wielu jej objawom można zapobiegać 
a wczesna diagnostyka daje szansę na 
skuteczne leczenie. Z uwagi na poważne 
konsekwencje, z chorobami nowotworo-
wymi włącznie, podejrzenie jej wystąpienia 
wymaga stosunkowo prostej i dostępnej 
diagnostyki oraz wdrożenia odpowiedniej 
profilaktyki – także żywieniowej, o czym 
więcej w kolejnym artykule.

dr n. med. Maria Serdyńska
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mgr farm. Joanna Czerniel 
www.herbariacosmetics.pl

Krem propolisowy

krem propolisowy można używać 
z powodzeniem na zmiany skórne 
na twarzy, przy silnie przesuszonych 

po lecie dłoniach czy też po prostu jako lekki 
zamiennik maści propolisowej. Krem jest 
trochę słabszy od maści, bo ma 5% pro-
polisu, ale dzięki temu możesz go stosować 
bardziej uniwersalnie, a 10% maść możesz 
zostawić do „poważniejszych zadań”. 

W kremie propolisowym znajduje się olej 
kokosowy, moringa oraz masło Shea, które 
dodatkowo potęgują regeneracyjne właści-
wości mazidła i pozostawiają skórę miękką 
oraz odpowiednio nawilżoną i odżywioną. 
Dodatkowo użyty hydrolat z kocanki włoskiej 
potęguje działanie regenerujące skórę. Z ra-
cji tego, że krem ma pewną ilość alkoholu 
w składzie, nie polecam go do codziennego 
stosowanie na twarz, szczególnie u osób 
z bardzo wrażliwą skórą. 

Przepis
Ilość: 40,0 (50 ml) 
Czas przygotowania: 30 minut 
Trudność: średnio trudne
Przygotuj: wagę z dokładnością do 0,1 g, 
łaźnie wodną (garnek z wodą), zlewkę 100 
ml lub mniejszą do odparowania nalewki, 
zlewkę 100 ml, zlewkę 250 ml, mini-mikser 
(spieniacz do mleka), łyżeczkę, słoiczek na 
50 ml.

Faza tłuszczowa
•	Olej	moringa	8,0	g 
•	Olej	kokosowy	2,0	g 
•	Masło	Shea	2,0	g 
•	MGS	1,6	g 
•	Alkohol	cetylowy	1,2	g

Faza wodna
•	Hydrolat	z	kocanki	włoskiej	20,8	g 
•	Gliceryna	roślinna	1,2	g

Dodatki:
•	Nalewka	z	propolisu	20	%	10,0	g 
•	Witamina	A	1	mln	UI/g	5	kropli 
•	Witamina	E	700	mg/g	5	kropli 
•	Konserwant	DHA-BA	10	kropli
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Zaczynamy od zredukowania nalewki, czyli 
do zlewki odważamy nalewkę i wkładamy do 
łaźni wodnej. Trzeba zachować ostrożność, 
jeżeli masz kuchenkę gazową, bo zawsze 
istnieje szansa, że opary mogą się zająć 
ogniem (nie ma tego problemu w przypadku 
kuchenek elektrycznych). Podczas redukcji 
nalewki możesz od czasu do czasu potrzą-
sać zlewką, tak żeby zwiększyć powierzchnię 
parowania. 

Alkohol powinien zmniejszyć swoją obję-
tość około 5-krotnie, będzie on ciemniejszy 
i trochę gęstszy. Kiedy osiągniesz ten stan, 
wyjmij zlewkę z wody i odstaw na chwilę. Po 
zredukowaniu nalewki odkładamy ją na bok 
i zabieramy się za odważanie składników. 
Do zlewki na 250 ml odważamy fazę tłusz-
czową, a do zlewki na 100 ml fazę wodną. 
Naczynka wkładamy do ciepłej łaźni wodnej 
i czekamy do rozpuszczenia się fazy olejo-
wej. Kiedy tłuszcze będą w formie płynnej 
wyjmujemy zlewki z łaźni i powoli, cienkim 
strumieniem wlewamy fazę wodną do tłusz-
czowej, jednocześnie mieszając zawartość 
zlewki na 250 ml mini mikserem. 

Po 2-3 minutach mieszania odkładamy na 
chwilę krem do przestygnięcia. W tym czasie 
sprawdzamy stan zredukowanej nalewki 

propolisowej. Jeżeli coś zaczęło się wytrąć, 
wkładamy ponownie zlewkę do łaźni, aż 
roztwór będzie klarowny. Kiedy nalewka 
jest gotowa, dodajemy ją do kremu i całość 
dokładnie mieszamy. 

Na koniec dodajemy witaminy, konserwant 
i ponownie mieszamy łyżeczką. Krem propo-
lisowy ma typowy „pszczeli” zapach, jeżeli 
go nie lubisz, możesz dodać olejek eteryczny 
np. z drzewa różanego, który również przy-
spiesza regeneracje skóry. Krem przełóż do 
słoiczka i gotowe.

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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Sałatka z gruszek i ryżu

 
Ryż ugotować,odsączyć i wystudzić. Gruszki oraz szynkę pokroić 

w paseczki. Seler odsączyć. Natkę opłukać i posiekać.

Wszystkie składniki mieszamy z majonezem i doprawiamy solą 

oraz pieprzem. Sałatkę należy schłodzić.

Knedle z śliwkami

 Obrane ziemniaki przecisnąć przez praskę, dodać mąkę, sól, 

cukier oraz jajka. Składniki dokładnie wymieszać i połączyć ze 

sobą formując wałek. Nożem odcinać niewielkie kawałki ciasta, 

formować na dłoni placuszki, w środek wkładać wydrylowaną 

śliwkę. Zlepiać brzegi jak na pierogi i dłońmi formować kulki. 

Knedle wkładać partiami do osolonej wrzącej wody i gotować przez 

3 - 4 minuty. Podawać z sosem sporządzonym na bazie jogurtu 

z dodatkiem miodu.

Leczo rybne

Rybę zmielić, doprawić solą i pieprzem cytrynowym, dodać 

surowe jajko i wymieszać z bułką tartą oraz mąką 

ziemniaczaną. Z masy rybnej formować małe 

klopsiki i parzyć przez 10 minut w niewielkiej 

ilości osolonej wody. Warzywa oczyścić, umyć 

i pokroić w dużą kostkę. Smażyć na oleju 

rozpoczynając od cebuli, następnie dodajemy 

paprykę, dynię na koniec wrzucamy pomido-

ry. Warzywa łączymy z pulpetami

rybnymi oraz wywarem spod ryby, ca-

łość doprawiamy wedle uznania i dusi-

my na małym ogniu do miękkości.

•	woreczek ryżu
•	puszka gruszek w syropie

•	5 łyżek majonezu

•	300 g szynki

•	słoiczek selera sałatkowego

•	natka pietruszki

•	sól, biały pieprz

Polecam  
- Michał Chudyk

Ciasto:
•	500 g ugotowanych 

ziemniaków
•	300 g mąki pszennej

•	po szczypcie soli i cukru

•	2 jajka

Nadzienie:
•	500 g śliwek

Sos:
•	jogurt naturalny 400 ml

•	4 łyżki miodu

•	filet rybny 500g

•	jajko 1, bułka tarta 50g

•	łyżka mąki ziemniaczanej

•	dynia 300 g,
•	papryka 300 g, pomidory 

300g, cebula 300 g

•	sól, papryka słodka, papryka 

ostra, pieprz cytrynowy

•	olej 5 łyżek
•	czosnek 3 ząbki

51 PORADY Z APTEKI  | wrzesień 2017

R E k L A M A



r e k l a m a


