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* dotyczy produktu Sudafed® XyloSpray HA dla dzieci; 1. Dotyczy efektu zmniejszenia obrzęku błony śluzowej nosa. 2.Sudafed® Xylospray HA zawiera 3 substancje o działaniu nawilżającym: kwas hialuronowy (w postaci soli sodowej), sorbitol i glicerol. 3dotyczy produktu SUDAFED® Extra
SUDAFED®  Jedna tabletka powlekana zawiera 60 mg pseudoefedryny chlorowodorku. Wskazania: Objawowe leczenie zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych (katar, zatkany nos) w przebiegu: przeziębienia, grypy, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Lek przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat. Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na pseudoefedrynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; ciężkie nadciśnienie tętnicze lub ciężka choroba wieńcowa; przyjmowanie obecnie lub przez ostatnie dwa tygodnie leków z grupy inhibitorów monoaminooksydazy; przyjmowanie furazolidonu. SUDAFED® EXTRA Każda tabletka powlekana zawiera 200 mg ibuprofenu i 30 mg pseudoefedryny 
chlorowodorku. Wskazania: Objawowe leczenie niedrożności nosa związanej z ostrym zapaleniem zatok przynosowych przypuszczalnie pochodzenia wirusowego z towarzyszącym bólem głowy i (lub) gorączką. Wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku od 15 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ibuprofen, pseudoefedryny chlorowodorek 
lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; pacjenci w wieku poniżej 15 lat; kobiety w trzecim trymestrze ciąży; kobiety karmiące piersią; reakcje nadwrażliwości w wywiadzie związane z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ); krwawienia z przewodu pokarmowego lub perforacja przewodu 
pokarmowego w wywiadzie na skutek stosowania leków z grupy NLPZ; czynne lub przebyte w przeszłości nawracające owrzodzenie przewodu pokarmowego i (lub) krwawienie (dwa lub więcej epizodów zdiagnozowanej choroby wrzodowej lub krwawienia); krwawienie z naczyń mózgowych lub inne krwawienia; niewyjaśnione zaburzenia układu krwiotwórczego; 
ciężka niewydolność wątroby; ciężka niewydolność nerek; ciężka niewydolność serca; ciężkie zaburzenia układu krążenia, choroba wieńcowa serca, tachykardia, nadczynność tarczycy, cukrzyca, guz chromochłonny; udar w wywiadzie lub obecność czynników ryzyka wystąpienia udaru; ryzyko jaskry z wąskim kątem przesączania; ryzyko zatrzymania moczu z powodu 
zaburzeń pęcherza moczowego i gruczołu krokowego; zawał mięśnia sercowego w wywiadzie; drgawki w wywiadzie; toczeń rumieniowaty układowy; jednoczesne stosowanie innych leków zwężających naczynia krwionośne, stosowanych jako leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa, doustnie lub donosowo oraz metylofenidatu; jednoczesne stosowanie 
nieselektywnych inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO) lub stosowanie IMAO w ciągu ostatnich dwóch tygodni.  SUDAFED® XYLOSPRAY, SUDAFED® XYLOSPRAY HA Jeden ml aerozolu do nosa, roztworu zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku. Wskazania: Zmniejszenie obrzęku błony śluzowej nosa w ostrym, w naczynioruchowym oraz w alergicznym 
zapaleniu błony śluzowej nosa. Ułatwienie odpływu wydzieliny w zapaleniu zatok przynosowych oraz w zapaleniu trąbki słuchowej ucha środkowego połączonego z przeziębieniem. Do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u pacjentów 
po usunięciu przysadki i po innych zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej.  SUDAFED® XYLOSPRAY DLA DZIECI, 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, 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.

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.

EKSTRAkt *

na suchy 
kaszel

* ekstrakt z liści babki lancetowatej

EKSTRAkt *

na suchy 
WYCIĄG Z BABKI 
LANCETOWATEJ 

DLA DZIECI
I DOROSŁYCH

+3

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

Skład: 100 g leku zawiera 8,0 g płynnego wyciągu z liścia babki lancetowatej Plantaginis lanceolatae folii extractum fluidum (1:1). Postać: syrop, 100 i 200 ml. Wskazania: produkt leczniczy stosowany 
jako środek łagodzący w objawowym leczeniu podrażnienia jamy ustnej i gardła oraz związanego z nim suchego kaszlu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek 
substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Phytopharm Klęka SA, Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą.
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Superlekki i mobilny (obudowa wielkości 
paczki chusteczek higienicznych, waga 
tylko 200 g).

Wbudowana bateria pozwala
na 60 minut autonomicznej pracy.

Szybkie ładowanie przez gniazdo
micro USB (jak telefon komórkowy).

Ładowarka w komplecie.

Niezwykle cicha praca (42 dB).

W komplecie:
• dedykowany nebulizator,
• maska pediatryczna,
• maska dla dorosłych,
• ustnik,
• końcówka do nosa,
• wodoodporna torba na inhalator 

i akcesoria
• zestaw zapasowych fi ltrów
• ładowarka USB i przewód micro USB

Innowacyjny inhalator
pneumatyczno-tłokowy
w miniaturowej obudowie
z wbudowaną baterią
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Tradycja i nowoczesność od 1966 roku.

Premium
Rekordzista
Guinessa!

Trwały
Rodzinny

Wszechstronny

Poręczny
Domowy

Podróżny
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Medel Elite z unikatowym podświetlanym bardzo dużym 
ekranem LCD. Posiada technologię T3 i pamięć 60 pomiarów.  

Doskonały dla osób starszych, rodzinny ciśnieniomierz dla 
najbardziej wymagających użytkowników.

Medel Display Top to kompletny ciśnieniomierz ze 
wszytskimi funkcjami, dużym ekranem oraz technologią 

uśredniania 3 pomiarów. Do codziennej kontroli.

Medel Dynamic idealny dla osób, które muszą zabierać 
ciśnieniomierz do pracy i w podróż. Posiada czytelny 
wyświetlacz i mimo małych rozmiarów jest bardzo 

wytrzymały.

Dołącz do nas na facebook: www.facebook.com/MedelPolska

“Naszym celem jest ciągłe przesuwanie granic technologii i tworzenie innowacyjnych 
produktów, które poprawiają i wzbogacają życie milionów na całym świecie.” G. Attolini

smart
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Szanowni Państwo!

nieuchronnie zbliża się czas próby dla sił 
obronnych organizmu. W okresie jesien-
no-zimowym musimy być przygotowani 

na zmasowany atak drobnoustrojów chorobo-
twórczych. Przeziębienia grypopodobne i infek-
cje bakteryjne stają się najczęściej spotykanym 
problemem w przychodniach lekarskich i apte-
kach. układ obronny zostaje zaangażowany do 
nieustannej walki, a jego skuteczność jest wyni-
kiem współdziałania wielu czynników. Jednym 
z nich jest sojusznicza pomoc bakterii, które żyją 
w symbiozie z organizmem ludzkim. to bardzo 
liczna armia jednokomórkowych wojowników, 
znacznie przewyższająca swoją liczbą ilość komó-
rek gospodarza. W samym jelicie grubym szacun-
kowo przyjmuję się występowanie 2 kilogramów 
bakterii. Gdyby ktoś w porywie paniki próbował 
się ich pozbyć – umarłby. najważniejsze, z punktu 
widzenia prozdrowotnego, są gatunki bakterii 
kwasu mlekowego z rodzaju Lactobacillus oraz 
Bifidobacterium. tworzą one przeciwwagę dla 
bakterii szkodliwych lub potencjalnie szkodli-
wych, stanowiących nieodłączną część mikroflo-
ry jelitowej. Wraz z innymi bakteriami pokrywają 
one szczelnie nabłonek jelitowy i dzięki temu 
stanowią barierę dla bakterii chorobotwórczych 
lub dla szkodliwych substancji mogących zna-
leźć się w jelicie. Bakterie kwasu mlekowego są 
powszechne w środowisku i od niepamiętnych 
czasów wykorzystywane były do naturalnego 
ukwaszania żywności. W ten sposób powstaje 
np. kefir czy kiszona kapusta. Jednak szczepy 
bakteryjne wykorzystywane do produkcji tej 
żywności nie są specjalnie selekcjonowane.

naukowcy chcieli czegoś więcej – wyszukania 
tych najlepszych szczepów (osobników), dają-
cych człowiekowi konkretne korzyści, np. pomoc 
w leczeniu biegunek. W ten sposób powstały 
bakterie probiotyczne – specjalne mikroby, które 
mają korzystny wpływ na zdrowie człowieka. 
ich specyficzną cechą jest zdolność do przedo-
stawania się w stanie żywym do jelita grubego, 
osiedlania się w nim i rozmnażania się (tworzenie 
kolonii). odnalezienie probiotycznych bakterii 
stało się wyjątkowo ważne w sytuacji, gdy traci-
my kontakt z naturalnymi bakteriami obecnymi 
w środowisku. Produkcja żywności na masową 
skalę z wykorzystaniem nowoczesnych metod 
termicznych, powszechne stosowanie antybio-
tyków i wysoki poziom higieny w środowisku 

Zbigniew Szczepankowski
REDAKTOR NACZELNY

chronią nas przed jednymi chorobami, ale mogą 
wywoływać inne. Jedna z teorii pojawienia się 
w ostatnich latach ogromnej liczby alergii za-
kłada, że zjawisko to jest spowodowane między 
innnymi złym funkcjonowaniem ludzkiego układu 
pokarmowego i zawartej w nim flory bakteryj-
nej. Mikroby mieszkające w nabłonku jelitowym, 
z powodu zmienionej żywności, nie chronią go 
tak szczelnie jak dawniej. 

udowodniono, że niektóre szczepy probiotycz-
ne mają zdolność wzmacniania naszego układu 
odpornościowego. Skoro w jelitach znajduje się 
70% wszystkich komórek odpornościowych 
człowieka, to ich funkcjonowanie musi być za-
leżne od dobrej pracy przyjaznych bakterii. Jak 
one to robią? Głównie wydzielają różne związki 
pobudzające komórki układu odpornościowego 
do walki z patogenami. Leczenie antybiotykami 
poważnie uszkadza system jelitowy. Przypomina 
to nalot dywanowy, podczas którego bakterie 
(i te dobre, i te złe) giną milionami, odsłaniając 
wrażliwy nabłonek jelitowy. oczywiście nie na 
długo. Jak tylko odstawiamy leki, kolonizacja 
zaczyna się na nowo, ale kto w niej będzie górą? 
Stosując leki osłonowe zawierające dobre bakte-
rie, zwiększamy szansę, że to one jako pierwsze 
dopadną nabłonek i ochronią go przed inwazją 
patogenów – złych bakterii.
Drodzy Czytelnicy! Bardzo często w aptekach 
padają pytania ze strony farmaceutów: czy po-
trzebują Państwo osłonę do antybiotyku? Czy 
mogę Państwu zaproponować probiotyk? Warto 
wówczas pomyśleć o dobroczynnej mocy pro-
biotyków! 

 Z poważaniem
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OTC Edition OTC Edition
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Wyprysk, inaczej egzema (z łac. 
eczema) jest powierzchownym 
stanem zapalnym skóry, który 
przejawia się powstawaniem 
łuszczących się czerwonych plam, 
wywołanych różnymi czynnikami 
zewnątrz i wewnątrzpochodnymi. 

Egzema najczęściej widoczna jest na nad-
garstkach, skórze wokół łokci, pod kolanami. 
Główną przyczyną powstawania egzemy 
jest alergia, lecz istnieją także przypadki, 
w których sprawcami wystąpienia tej cho-
roby skórnej są grzyby, mikroby lub łojotok. 
Zazwyczaj przebiega w czterech etapach: 
rumień, pęcherzyki, wysięk, strupy. Obja-
wom towarzyszy świąd o rożnym nasileniu. 
Wyróżnia się trzy fazy wyprysku, które 
zależą od nasilenia zmian chorobowych.

Faza ostra – charakte-
ryzuje się silnym rumieniem 
pojawiającym się już po kilku 
godzinach od momentu kontaktu 
z alergenem. Pojawiają się drobne, ropie-
jące pęcherzyki, a zatem dochodzi do po-
wstania wysiękowego ogniska, niewyraźnie 
odgraniczonego od otoczenia.

z najczęstszych

 egzema

Jedna
chorób skóry
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Faza podostra – jest to faza pośrednia, 
charakteryzująca się lekkim złuszczaniem 
oraz pojawieniem się strupków na rumieniu.

Faza przewlekła – do tej fazy wy-
prysku dochodzi po dłużej utrzymującym 
się stanie zapalnym, który doprowadza do 
przerostu naskórka oraz bardzo silnego 
złuszczania. Tej fazie towarzyszy także 
nadmierny świąd, który doprowadza do 
drapania ogniska zapalnego i powstawania 
wykwitów wtórnych.

Istnieją różne odmiany wyprysku, różniące 
się obrazem klinicznym, które postaramy 
się poniżej pokrótce opisać.

Wyprysk kontaktoWy jest najczęściej 
spotykaną odmianą egzemy. Powstaje na 
skutek działania na skórę substancji draż-
niących lub uczulających. Wyprysk aler-
giczny powstaje na skutek zetknięcia się 
skóry z alergenem znajdującym się w kos-
metykach, odzieży, lekach, roślinach. Po 
kilku godzinach pojawia się stan zapalny. 
Stan chorobowy przeważnie pojawia się 
w miejscu kontaktu skóry z alergenem, ale 
może również obejmować większe obszary 
skóry. Wykwitem pierwotnym jest rumień 
wraz z grudką wysiękową, która po pew-
nym czasie przekształca się w pęcherzyk. 
Po pęknięciu pęcherzyka powstaje sączą-
ca nadżerka, pokrywająca się strupem, po 
czym dochodzi do pogrubienia i ściemnienia 
skóry i naskórka. Ognisko to jest niewyraźnie 
oddzielone od otoczenia.

Wyprysk niealergiczny, zwany ina-
czej podrażnieniem, wywołany bywa przez 
działanie związków drażniących w wysokim 
stężeniu na skórę. Najczęściej są to środki 
piorące, konserwujące, mydła, roztwory 
kwasów i zasad oraz detergenty. Powtarza-
jący się kontakt z czynnikami toksycznymi 
powoduje uszkodzenie bariery ochronnej 
skóry i rozwinięcie stanu zapalnego.

Wyprysk zaWodoWy związany jest za-
równo z wypryskiem kontaktowym alergicz-
nym, jak i z podrażnieniem, ponieważ może 
być wywołany poprzez liczne substancje 
alergizujące lub drażniące, z którymi dana 
osoba ma kontakt w pracy zawodowej. 
Egzema zawodowa objawia się zmianami 
podobnymi do zmian występujących w eg-
zemie kontaktowej, lecz pojawiają się one 
głównie na rękach w miejscu kontaktu skóry 
z alergenem. Istnieje również możliwość wy-
stąpienia reakcji zapalnej na innych częściach 
ciała, kiedy dana osoba ma do czynienia ze 
związkami w stanie lotnym.
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Wyprysk łojotokoWy jest chorobą prze-
wlekłą, która jest związana z nadmiernym 
wydzielaniem łoju przez gruczoły łojowe, 
grzybem z grupy drożdżaków, czynnikami 
zakaźnymi, z układem nerwowym, porą 
roku oraz rożnymi chorobami, jak na przy-
kład AIDS. Egzema łojotokowa najczęściej 
zlokalizowana jest na owłosionej skórze 
głowy, w linii środkowej twarzy, za uszami, 
w okolicy międzyłopatkowej, mostkowej 
oraz u osób otyłych w fałdach skórnych 
i zagięciach stawowych. Wyprysk łojoto-
kowy może także wystąpić u noworodków 
w pierwszych tygodniach jego życia. W eg-
zemie łojotokowej występują wysiękowe, 
rumieniowe, przymieszkowe ogniska, które 
są pokryte żółtymi strupami. Często towa-
rzyszy tym zmianom świąd, a w fałdach 
i zagięciach powstałe wypryski mają cha-
rakter wyprzeniowy. Może również pojawić 
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wyprysku są owalne lub okrągłe ogniska 
z wyraźną granicą od skóry zdrowej, pokry-
te grudkami i pęcherzykami. Może również 
wystąpić sączenie oraz świąd. Wielkość 
wyprysków waha się od 0,5 cm do 2 cm, 
a rozmieszczone są na tułowiu, nogach oraz 
dłoniach. Przebieg tej choroby jest nawro-
towy i przewlekły. Powodem powstawania 
tych wyprysków jest nadwrażliwość na 
alergeny bakteryjne, głównie paciorkowce. 
Zaobserwowano, że częściej dotyczy osób 
w podeszłym wieku. Warunkami sprzy-
jającymi rozwojowi tej choroby są: niska 
temperatura otoczenia oraz zmniejszona 
wilgotność, gorące kąpiele, odzież z wełny 
naturalnej, wysuszające mydła.

Wyprysk potnicoWy jest odmianą eg-
zemy, która głównie występuje na dłoniach 
i stopach. Charakteryzuje się pęcherzykami 

się zanikanie włosów w obrębie owłosionej 
skóry głowy. Choroba ta ma charakter na-
wrotowy i przewlekły.

Wyprysk podudzi występuje głównie 
u osób starszych. Zmiany chorobowe po-
jawiają się najczęściej w okolicach podudzi 
oraz mogą towarzyszyć owrzodzeniom. 
Podstawą wyprysku podudzi jest przewle-
kła niewydolność krążeniowa i powstałe 
w układzie żylnym nadciśnienie, czyli tak 
zwany zespół żylakowy. Czynnikami wy-
wołującymi wyprysk mogą być mikrourazy, 
drażniące związki chemiczne oraz zakażenia 
bakteryjne.

Wyprysk pieniążkoWaty, inaczej zwa-
ny również mikrobowym, jest odmianą 
wyprysku kontaktowego. Objawami tego 
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o mocno napiętej pokrywie. Przy wtórnym 
zakażeniu bakteryjnym zawartość pęche-
rzyków jest ropna. Dochodzi również do po-
wstawania bolesnych nadżerek, a przebieg 
choroby jest ostry lub przewlekły. Przyczyn 
powstawania tego rodzaju egzemy jest wiele. 
Alergeny mogą pochodzić z zewnątrz lub 
z wewnątrz. Naukowcy zaobserwowali, że 
istnieje związek antygenów gronkowca i in-
nych bakterii ropnych z zakażeniem oraz, że 
w przypadku grzybicy stóp zmiany na dło-
niach mają charakter alergicznego odczynu 
krwiopochodnego na antygen grzyba. Duże 
znaczenie w tym przypadku ma również 
alergia kontaktowa na różne metale, takie 
jak nikiel czy kobalt.

Funkcje bariery ochronnej, jaką jest 
skóra, zostają W przebiegu egzemy 
zaburzone. W skórze osób dotkniętych 
chorobą komórki naskórka wydzielają sub-
stancje zapalne, które przyczyniają się do 
napływu komórek układu odpornościowego 
(limfocytów, makrofagów, eozynofilów) i ich 
gromadzenia w skórze. Ponadto, w przeci-
wieństwie do osób zdrowych, u cierpiących 
na egzemę stężenie ceramidów w dolnych 
warstwach naskórka jest obniżone, w związ-
ku z czym zmniejszona jest szczelność 
i zwiększa się utrata wody, prowadząc do 
suchości skóry i zwiększenia podatności na 
zakażenia. Objawy mogą zostać nasilone 
przez niską wilgotność powietrza, częste 
mycie, czynniki drażniące, a także przez nie-
które pokarmy oraz stres.

Skóra ze skłonnością do powstawania egze-
my wymaga szczególnej troski. Nie można 
jej ani przegrzewać, ani zbytnio wychłodzić. 
Ubrania powinny być luźne, przewiewne, naj-
lepiej z bawełnianych materiałów. Wskazane 
jest unikanie zbyt długich kąpieli. W czasie 
mycia woda powinna być letnia, kąpiel nie 
powinna trwać więcej niż 5-10 minut. Po 

umyciu należy delikatnie osuszyć skórę 
i zaaplikować preparat nawilżający. Skóra 
powinna być jeszcze lekko wilgotna. 

Z egZemą ZwiąZane jest trwale usZko-
dZenie płasZcZa lipidowego, który 
stanowi naturalną ochronę skóry. 
Aby zapewnić naturalną barierę, której orga-
nizm nie jest w stanie stworzyć, należy sto-
sować specjalne środki służące do nawilżania 
i natłuszczania oraz zabezpieczenia chorej 
skóry przed dalszym wysuszeniem. Należy 
zachowywać szczególną ostrożność przy 
wyborze tego typu preparatów pielęgna-
cyjnych. W codziennej pielęgnacji konieczne 
jest stosowanie odpowiednich środków do 
mycia o pH obojętnym lub lekko kwaśnym 
oraz preparatów nawilżająco-zmiękczają-
cych. Dostępnych jest wiele hipoalergicznych 
preparatów przeznaczonych do pielęgnacji 
skóry dotkniętej egzemą – środki do mycia, 
do kąpieli, preparaty do smarowania (kremy, 
emulsje, balsamy).
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Niestety nie istnieją sprecyzowane wytyczne 
dotyczące zasad żywienia w przebiegu egze-
my. Bez wątpienia należy jednak unikać skład-
ników żywności, na które stwierdzono alergię, 
ponieważ narażenie na dane alergeny może 
potęgować występowanie zmian skórnych. 
Osoby chore, które mają wypryski, powinny 
szczególnie zwracać uwagę na reakcje orga-
nizmu po spożyciu poszczególnych produk-
tów. Zdarzają się reakcje, kiedy to wyprysk 
może pojawić się lub nasilać w odpowiedzi na 
alergen pokarmowy po 6, a nawet 48 godzi-
nach. Nieuzasadniona jest jednak eliminacja 
jakichkolwiek produktów bez wcześniejszego 
zdiagnozowania alergii pokarmowej. Podsta-
wę diagnostyki stanowi baczna obserwacja 
reakcji organizmu. Niestety zarówno testy 
skórne, jak i testy badające poziom przeciwciał 
nie dają całkowitej pewności i niejednokrotnie 
dają wyniki fałszywie dodatnie.

Egzema to choroba skóry, która z całą 
pewnością wymaga podjęcia odpowiednich 
metod leczenia. Zaniedbana może dopro-
wadzić do postaci przewlekłej, związanej 
ze zliszajowaceniem skóry. 

Szczególnie ważne jest podjęcie właściwego 
leczenia w przypadku egzemy na twarzy, co 
pomoże zniwelować szpecące zmiany skór-
ne. W przypadku egzemy najważniejsze jest 
prawidłowe rozpoznanie źródła choroby i jego 
eliminacja. Warto pamiętać, że wszystko to, 
co stosuje się na egzemę, a więc wszelkie 
łagodzące maści, kremy i inne preparaty, bez 
usunięcia przyczyn jej występowania, tak na-
prawdę nie będzie mogło odpowiednio zadzia-
łać, bowiem zmiany skórne przez cały czas 
będą się odnawiać. W prawidłowej diagnozie 
ważną rolę odgrywa szczegółowy wywiad 
lekarski, dodatkowo uzupełniony testami.
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Prostata to termin 
pochodzący z łaciny. Wiele 
osób uważa, że posiadanie 
prostaty jest czymś groźnym 
i należy się tej prostaty 
wystrzegać. Czasem samo 
słowo „prostata” wywołuje 
lęk i zapowiada poważną 
chorobę. Tymczasem 
prostatę posiada każdy, bez 
wyjątku, mężczyzna.

Problemy  
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z prostatą

płyn ten znajduje się w męskiej spermie 
i ma charakterystyczny białawy od-
cień. Ten płyn pełni funkcje odżywcze 

dla plemników w ich drodze do kobiecej 
komórki jajowej. Podczas szczytowania 
mięśnie gładkie umiejscowione na około 
prostaty kurczą się i dochodzi do ejakulacji. 
Prostata jest zlokalizowana pod pęcherzem 
moczowym, z tyłu znajduje się odbytnica, 
a przez jej środek przebiega cewka mo-
czowa. Właśnie dlatego badanie prostaty 
odbywa się drogą per rectum (przez odbyt), 
które jest prawie bezbolesne i trwa kilka 
minut. Urolog tą drogą może dotrzeć najbli-

żej prostaty i może sprawdzić, czy na 
płatach przylegających 

do odbytnicy nie ma 
żadnych zmian, czyli 
grudek lub stwardnień. 
Lokalizacja w bezpo-
średnim sąsiedztwie 
układu moczowego po-
woduje, że jakiekolwiek 
zmiany chorobowe w ob-
rębie gruczołu mogą być 
przyczyną zaburzeń odda-
wania moczu.

Prostata to malutki gruczoł, 
który kształtem i wielkością przypomina 
kasztana lub orzecha włoskiego, jego masa 

Prostata, inaczej zwana 
gruczołem krokowym 

lub sterczem, jest 
gruczołem stanowiącym 

część męskiego układu 
rozrodczego. Odpowiada za 

produkcję wydzieliny, która 
jest jednym ze składników 

spermy. 
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wynosi około 20 gramów. U mężczyzn po 
45. roku życia może osiągnąć rozmiar man-
darynki. Gruczoł krokowy nie zmieniony 
chorobowo jest gładki i elastyczny. Jednak 
pod wpływem spadku poziomu androgenów, 
a szczególnie testosteronu, gruczoł krokowy 
może powiększyć swoją objętość. Przerost 
prostaty, czyli gruczolak, jest u mężczyzny 
po prostu objawem starzenia, takim samym 
jak siwe włosy. Występuje u 60 procent 
mężczyzn po sześćdziesiątce i u 80 procent 
panów po 80. roku życia. Ponieważ przez 

łagodny rozrost 
gruczołu krokowego
Objawy łagodnego przerostu prostaty nie 
pojawiają się nagle i na początku są na tyle 
mało uciążliwe, że mężczyźni często je ba-
gatelizują. Z czasem jednak mogą stać się 
naprawdę uciążliwe. 

Do szybkiej konsultacji z lekarzem powinny 
każdego mężczyznę skłonić następujące 
symptomy:

•	 konieczność częstszego oddawania 
moczu, także w nocy

•	 uczucie ciągłego parcia na pęcherz

•	 dłuższy czas potrzebny do 
rozpoczęcia opróżniania pęcherza

•	 mała siła, z jaką wypływa strumień 
moczu

•	 konieczność natężania się, aby 
całkowicie opróżnić pęcherz

•	 nawet śladowe ilości krwi w moczu

•	 całkowite zatrzymanie mikcji

Zatrzymanie moczu, nudności i zawroty 
głowy to objawy, które należy jak najszybciej 

1.

środek prostaty przebiega cewka moczowa, 
powiększony gruczoł zaczyna ją uciskać, 
powodując nieprzyjemne oznaki.

Można wyróżnić trzy grupy chorób prostaty:

•	 łagodny rozrost gruczołu krokowego

•	 zapalenie ostre lub przewlekłe

•	 nowotwory złośliwe.

zgłosić lekarzowi. Mogło bowiem, w wyniku 
przerostu prostaty, dojść do całkowitego 
zaciśnięcia cewki moczowej, zatrzymania 
moczu i zatrucia organizmu. W takiej sytu-
acji może być konieczny zabieg operacyjny 
usunięcia przerośniętej tkanki i odblokowania 
cewki moczowej lub jej rozszerzenia.

Łagodny rozrost gruczołu można leczyć far-
makologicznie lub operacyjnie. Przy pierw-
szych objawach przyjmuje się leki, które 
obniżają napięcie mięśni gładkich dróg mo-
czowych, zmniejszają obrzęki i przekrwienie 
szyi pęcherza moczowego, poprawiają ela-
styczność gruczołu krokowego i drożność 
pęcherza. Urolog może zalecić też przyjmo-
wanie leków zmniejszających objętość gru-
czolaka stercza i alfa-blokery poprawiające 
przepływ moczu. Decyzja o operacji zapada 
gdy gruczolak jest duży, mocz zalega w pę-
cherzu, często dochodzi do zakażeń układu 
moczowego lub gdy lekarz stwierdził do-
datkowo kamicę pęcherza. Zwykle chirurg 
dociera przez cewkę moczową do prosta-
ty i usuwa część gruczołu, by umożliwić 
swobodny odpływ moczu. Jeśli gruczolak 
jest bardzo rozrośnięty, dociera się do niego 
przez powłoki brzuszne i pęcherz moczowy.
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zapalenie ostre lub 
przewlekłe
Kolejnym schorzeniem stercza jest jego 
zapalenie. Jest to choroba zwykle wywoły-
wana przez te same zarazki, które wywołują 
infekcje dróg moczowych. Ostre zapalenie 
prostaty to choroba dosyć ciężka, obejmu-
jąca często swoim zakresem cały organizm. 
Chorobotwórcze drobnoustroje infekujące 
gruczoł krokowy oraz układ moczowy mogą 
przedostać się do krwi, powodując bakte-
riemię, a nawet sepsę. 

Przy ostrym zapaleniu prostaty typowymi 
objawami są:

•	 częste i bolesne oddawanie moczu

•	 chęć oddania moczu, chociaż niedawno 
się to zrobiło

•	 ból okolicy krzyża, krocza, prącia 
i czasami ból odbytnicy

•	 gorączka i dreszcze

•	 bóle stawów i mięśni

Ponadto, podczas badania przez kiszkę stol-
cową, dotknięcie gruczołu (palpacja) zazwy-
czaj wywołuje silne dolegliwości bólowe. 
Chory narząd może mieć zmienioną konsy-
stencję i być obrzęknięty oraz napięty. Niele-
czone ostre zapalenie prostaty może dopro-
wadzić do zatrzymania moczu – niemożności 
oddania moczu wskutek zaciśnięcia cewki 

R E k L A M A

2.
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moczowej przez obejmujący ją, obrzęknięty 
gruczoł. Zaniedbanie takiego stanu może 
skutkować w najgorszym przypadku uszko-
dzeniem nerek. Ostre zapalenie prostaty 
jest poważną, dosyć ciężką chorobą i z tego 
względu należy jak najszybciej rozpocząć 
leczenie antybiotykiem. Jeśli leczenie nie 
przynosi skutków lub stan mężczyzny po-
garsza się, konieczne jest szybkie przyjęcie 
do szpitala i dożylne podanie antybiotyków. 
Po stwierdzeniu poprawy stanu zdrowia 
można powrócić do leczenia doustnego. An-
tybiotykoterapia trwa zwykle około 28 dni.

Rzadkim powikłaniem zapalenia gruczołu 
krokowego lub biopsji stercza jest jego ro-
pień. Grupami ryzyka są chorzy na cukrzycę 

i pacjenci leczeni immunosupresyjnie oraz 
chorzy z cewnikiem. Większość osób z rop-
niem stercza zgłasza gorączkę i nasilone 
objawy z zatrzymaniem moczu włącznie. 
Chorzy z ropniem prostaty zgłaszają złe 
samopoczucie i często objawy typowe dla 
grypy. Wysoka temperatura i brak klinicznej 
poprawy po włączeniu antybiotykoterapii 
u chorych z ostrym bakteryjnym zapaleniem 
stercza powinno nasuwać podejrzenie ropnia 
gruczołu krokowego. W badaniu przedmio-
towym gruczoł krokowy jest powiększo-
ny, żywo bolesny, często z wyczuwalnym 
chełbotaniem ropnej treści. Leczenie ropnia 
stercza polega na jego drenażu i dożylnym 
stosowaniu antybiotyków o szerokim spek-
trum.
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nowotwory
Bardzo niepożądanym schorzeniem prosta-
ty jest jej rak. To najczęściej występujący 
rak u mężczyzn w podeszłym wieku. Różni 
się od większości innych rodzajów raka, 
ponieważ bardzo często wewnątrz prostaty 
znajdują małe zmiany nowotworowe. Mogą 
one przez wiele lat pozostawać w stanie 
uśpienia lub utajenia, nie powodując żad-
nych dolegliwości. Dopiero zaawansowa-
ny rak powoduje dolegliwości podobne do 
tych, jak w rozroście gruczołu krokowego. 
U niewielu mężczyzn rak prostaty może 
rozwijać się szybciej. Może on zaatakować 
inne części ciała, na przykład kości. Choroba 
ta częściej występuje u mężczyzn otyłych, 
nadużywających alkohol, prowadzących 
siedzący tryb życia. Kolejnym czynnikiem 
ryzyka wystąpienia raka stercza jest wstrze-
mięźliwość seksualna, choroby weneryczne, 
stany zapalne dróg moczowych. Czynniki 
genetyczne mają duże znaczenie w rozwoju 
raka prostaty. Mówi się, że jeśli rak prostaty 
pojawia się u krewnego I stopnia, to szansa 
na wystąpienie choroby u pozostałych męż-
czyzn w rodzinie jest dwukrotnie większa. 
Odkryto 6 miejsc w genomie człowieka, 
których mutacje mogą powodować raka 

prostaty. Dziedziczna postać raka prostaty 
rozwija się w młodym wieku, z kolei przebieg 
choroby oraz wyniki leczenia są zbliżone do 
przypadków niewystępujących dziedzicznie.
Wyróżnia się trzy podtypy raka prostaty:

•	 wczesny (zlokalizowany) rak 
prostaty - nowotwór obecny jest tylko 
w gruczole krokowym i nie zaczął 
atakować innych części ciała

•	 miejscowo zaawansowany rak 
prostaty – nowotwór zaatakował 
tkanki wokół gruczołu krokowego

•	 zaawansowany (przerzutowy) rak 
prostaty - nowotwór rozprzestrzenił 
się poza gruczoł krokowy na inne 
części ciała (najczęściej na kości) 
i utworzył tam nowy guz, nazywany 
guzem wtórnym lub przerzutem.

Wykrycie raka prostaty na wczesnym etapie 
zwiększa szanse na jego wyleczenie. Każdy 
mężczyzna po 45. roku życia, a obciążony 
rakiem stercza w rodzinie już po 40. roku 
życia powinien przynajmniej raz na rok zba-
dać się u urologa. Wcześniej warto wykonać 
badanie krwi, żeby określić wartość PSA, 
ponieważ jego podwyższony poziom wska-
zuje na zmiany chorobowe w obrębie pro-
staty. Rozpoznanie zwiększonego stężenia 
PSA nie jest jednoznaczne z rozpoznaniem 
raka. Może być wynikiem łagodnego rozrostu 
lub zapalenia stercza. Stężenie PSA ulega 
podwyższeniu po wytrysku, po stosowaniu 

niektórych leków, alkoholu, a tak-
że po badaniach prostaty. Należy 
pamiętać, że każde rozpoznanie 
nieprawidłowej wartości PSA jest 
sygnałem do podjęcia dalszych 
badań diagnostycznych. Warto za-
znaczyć, że niskie PSA nie wyklucza 
nowotworu. Dlatego badanie to nie 
zwalnia z wizyty u urologa.

3.
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„Warto stosować probiotyki, po-
nieważ mają one dobroczynny 
wpływ na cały nasz organizm, nie 
tylko jelita” - uważa krajowy kon-
sultant do spraw gastroentero-
logii, prof. Grażyna Rydzewska. 
Probiotyki, czyli wyselekcjono-
wane kultury bakterii, służą po-
prawie pracy układu pokarmowe-
go, a właściwy skład mikroflory 
bakteryjnej ma wpływ na cały 
organizm. 

„Badania wykazały, że panie, które przez 
4 tygodnie piły sfermentowane mleko ze 
szczepami probiotycznymi słabiej reagowały 

na emocjonalne obrazy” - powiedziała ga-
stroenterolog prof. Grażyna Rydzewska. 
Niewłaściwy obraz mikroflory bakteryj-
nej organizmu przyczynia się do istnienia 
wielu innych chorób – poza zaburzeniem 
pracy jelit może to być nawet depresja 
czy otyłość. Probiotyki warto przyjmować 
nie tylko wtedy, gdy cierpimy na biegunki. 
Wiele kobiet w ciąży przyjmuje preparaty 
z Lactobacillus rhamnosus, ponieważ nie-
które badania wskazują, że zmniejszają one 
podatność dziecka na alergie - zauważyła 
prof. Rydzewska. Nawet jeśli te badania nie 
są ostateczne, to przyjmowanie tego rodza-
ju profilaktyki nie powoduje negatywnych 
skutków zdrowotnych.

Dobroczynna moc 

probiotyków
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Warto 
wiedzieć

czym są probiotyki?
probiotyki to preparaty Zawierają-
ce żywe drobnoustroje korZystnie 
wpływające na florę mikrobiologicZ-
ną i ogólny stan Zdrowia cZłowieka. 
Najczęściej produkowane są w postaci kap-
sułek lub saszetek. Zawierają pałeczki kwa-
su mlekowego (Lactobacillus) lub szczepy 
drożdży Saccharomyces boulardii. Historia 
probiotyków sięga początków XX wieku. 
Wówczas to Ilja Miecznikow, rosyjski nauko-
wiec i laureat nagrody Nobla w dziedzinie 
medycyny, po raz pierwszy stwierdził, że 
bakterie z rodziny Lactobacillus mają ko-
rzystny wpływ na ludzki organizm. Mimo 
że od tego odkrycia minęło już ponad sto 
lat, koncepcja „dobroczynnych mikroorgani-
zmów” przeżywa obecnie renesans. Według 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) pro-
biotyki to nie tylko składniki i suplementy 
codziennej diety o udokumentowanym dzia-
łaniu, ale przede wszystkim sprawdzone, 
bezpieczne leki. Pomagają, praktycznie nie 
wywołując skutków ubocznych (poza pre-
paratami starszej generacji, gdy pożywki 
stosowane do hodowli bakterii probiotycz-
nych wywoływały reakcje uczuleniowe), 

Po probiotyki sięgać powinni 
przede wszystkim pacjenci 
leczący się innymi lekami. 
Stanowią one wówczas rodzaj 
osłony dla bakterii żyjących 
w symbiozie z organizmem 
człowieka. Główną terapią, 
która powinna być wspoma-
gana przez probiotyki, jest an-
tybiotykoterapia, szczególnie 

gdy stosowane są antybiotyki 
o szerokim spektrum działania 
oraz antybiotyki skierowane 
przeciw bakteriom beztleno-
wym. Jednak nie są to jedyne 
sytuacje, w których warto 
sięgnąć po tak zwaną osło-
nę probiotyczną. Nagminnie 
używane leki przeciwzapalne 
i przeciwbólowe, np. ibuprofen 

lub kwas acetylosalicylowy, 
mogą wywoływać uszkodze-
nie błony śluzowej przewodu 
pokarmowego, czyli natural-
nego środowiska, w którym 
bytują bakterie symbiotycz-
ne, a więc mogą wpływać na 
uszczuplenie puli współpracu-
jących z organizmem drobno-
ustrojów.

pokonać bakterie chorobotwórcze, zaburza-
jące funkcjonowanie organizmu. Nie muszą 
„pracować” akurat w jelitach i być stosowane 
doustnie - preparaty zawierające przyjazne 
szczepy stosuje się choćby dopochwowo 
przy infekcjach „kobiecych”. Niekoniecznie 
są też bakteriami, np. przeciwko nawraca-
jącym infekcjom jelitowym wywołanym 
przez Clostridium difficile wykorzystuje się 
w preparatach drożdżaki Saccharomyces 
boulardii.

w jelitach cZłowieka żyją miliardy 
bakterii. są one nieZbędne do prawid-
łowego funkcjonowania prZewodu 
pokarmowego, biorą udZiał w pro-
cesach wchłaniania i trawienia po-
karmu, a nawet syntetyZują niektóre 
witaminy. Poza tym mikroflora jelitowa 
stanowi ważny element układu odpornoś-
ciowego organizmu. Zapobiega mnożeniu 
się szkodliwych bakterii czy grzybów oraz 
pobudza system immunologiczny (frakcje 
limfocytarną oraz makrofagi) do zwalczania 
patogenów. Z przewagą bakterii z gatunku 
Lactobacillus i Bifidobacterium skład flory 
bakteryjnej pozostaje w równowadze. Może 
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to jednak ulec zmianie pod wpływem róż-
nych czynników, np. diety lub antybiotyków.

antybiotyki wymagają 
wsparcia
antybiotyki to bardZo skutecZne leki 
prZeciwbakteryjne, które Zrewolu-
cjoniZowały terapię chorób Zakaź-
nych. ich Zastosowanie jest nieZbędne 
w prZypadku wielu chorób. niestety, 
podcZas walki Ze sZkodliwym Zaka-
żeniem antybiotykoterapia Zabija też 
„dobre” bakterie. Może to prowadzić do 
zachwiania równowagi mikrobiologicznej 
organizmu, co uważa się za przyczynę do-
legliwości żołądkowo-jelitowych występu-
jących podczas stosowania antybiotyków. 
Należą do nich bóle brzucha, wzdęcia czy 
– dość często – biegunka. Do najgroźniej-
szych powikłań antybiotykoterapii należy 

rzekomobłoniaste zapalenie jelit, wywo-
ływane przez szczepy bakterii Clostridium 
difficile, uwalniające toksyny A i B. Choroba 
objawia się ciężką, cuchnącą biegunką, któ-
ra może nawet zagrażać życiu. Jednym ze 
sposobów zapobiegania powyższym działa-
niom niepożądanym jest uzupełnianie flory 
jelitowej poprzez stosowanie probiotyków.

W ostatnich latach przeprowadzono bardzo 
wiele badań dowodzących skuteczności pro-
biotyków. Opublikowane prace wykazują, że 
ich stosowanie podczas antybiotykoterapii 
zmniejsza częstotliwość występowania bie-
gunki poantybiotykowej o 60%, a w przy-
padku jej wystąpienia, skraca czas trwania 
objawów średnio o jeden dzień. Trzeba pod-
kreślić, że badania zawsze dotyczą określo-
nego szczepu bakterii, więc danych tych nie 
można odnosić do wszystkich probiotyków 

R E k L A M A
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dostępnych na rynku. Należy wziąć to pod 
uwagę przy doborze odpowiedniego pre-
paratu.

sposób zażywania 
osłony probiotycznej
Pomimo braku wyraźnego potwierdzenia tego 
faktu w badaniach, zaleca się przyjmowanie 
probiotyków na godzinę przed zażyciem lub 
dwie godziny po zażyciu dawki antybiotyku, 
popijając wodą. Preparaty w saszetkach na-
leży rozpuszczać w wodzie o temperaturze 
pokojowej. Nie wolno do tego używać gorą-
cych płynów. Z uwagi na to, że probiotyki za-
wierają żywe drobnoustroje, należy również 
zadbać o ich odpowiednie przechowywanie. Nie 
wszystkie trzeba trzymać w lodówce, ale na 
pewno nie można ich narażać na duże wahania 
temperatury. Przed zastosowaniem należy 
dokładnie sprawdzić datę ważności preparatu.

bezpieczeństwo 
stosowania 
probiotyków
Probiotyki są uznawane za bezpieczne pre-
paraty praktycznie pozbawione działań nie-
pożądanych, a więc i przeciwwskazań. Bez 
obaw mogą je przyjmować nawet kobiety 
w ciąży czy karmiące piersią. Wydaje się 
jednak zasadne zachowanie ostrożności przy 
zalecaniu ich osobom o szczególnie wraż-
liwym układzie odpornościowym, chociaż-
by wcześniakom lub pacjentom w stanach 
głębokiej immunosupresji.

prebiotyki, czyli 
pokarm dla probiotyku
Probiotyki, jak wszystkie żywe organizmy, 
muszą coś jeść. Najbardziej kochają cukier, 
zwłaszcza niektóre włókna pokarmowe po-
chodzenia roślinnego, które niestrawione 

dobry probiotyk poWinien 
zaWierać szczep bakterii 
o udokumentoWanej 
skuteczności. 

Jest to istotne, ponieważ jego właści-
wości nie zależą od gatunku bakterii, 
ale właśnie od ich konkretnego szcze-
pu. Nie wszystkie szczepy z danego 
gatunku działają bowiem tak samo. 
Udowodnioną skuteczność mają 
np. wymienione już Lactobacillus 
rhamnosus (szczepy GG, w skrócie 
LGG czy E/N, Oxy, Pen) lub Saccharo-
myces boulardii. Probiotyk powinien 
zawierać też odpowiednią ilość drob-
noustrojów. Za terapeutyczną dawkę 
uważa się ilość bakterii powyżej 5 mi-
liardów CFU (jednostek tworzących 
kolonie). Natomiast w przypadku 
Saccharomyces, które są drożdża-
kami – dawkę 250-500 mg dziennie. 
Warto bliżej przyjrzeć się preparatom 
probiotycznym, ponieważ nie wszyst-
kie spełniają wymienione kryteria.

Jaki probiotyk wybrać?

Wprawdzie nie ma jeszcze oficjal-
nego stanowiska co do rutynowego 
stosowania probiotyków podczas le-
czenia antybiotykami, jednak wyniki 
najnowszych badań wskazują, że po-
winny one towarzyszyć każdej tego 
typu kuracji. Zaleca się zażywanie ich 
od początku do końca leczenia, a na-
wet kilka dni po jego zakończeniu. 
Coraz więcej lekarzy pamięta o tym, 
przepisując pacjentom antybiotyki. 
Jednak probiotyki, jako bezpieczne 
preparaty, są dostępne bez recep-
ty, więc pacjent może sam zadbać 
o odpowiednią ochronę flory bak-
teryjnej swego organizmu.
Wybierając najlepszy preparat 
probiotyczny najlepiej poradzić się 
farmaceuty, gdyż są między nimi 
subtelne różnice, dotyczące choćby 

przeznaczenia, czasu stosowania, 
intensywności działania. Inne probio-
tyki są stosowane u dzieci, inne u do-
rosłych. Ich przyjmowanie zaleca 
się w przypadku antybiotykoterapii 
i po niej, nie krócej niż 7 dni (najlepiej 
zgodnie z zaleceniem lekarza), prze-
wlekłego stresu i przemęczenia, 
nadmiernego spożywania alkoholu, 
nieodpowiedniej, źle zbilansowanej 
diety, uszkodzenia śluzówki jelita 
wskutek choroby lub zażywania 
leków. 

Dawkowanie i czas kuracji najlepiej 
skonsultować z internistą bądź le-
karzem prowadzącym, ewentualnie 
zastosować się do zaleceń farma-
ceuty lub zawartych w ulotce in-
formacyjnej.
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docierają do naszych jelit. Jeśli pożyteczne 
bakterie mają dość pożywienia, chętnie się 
namnażają i pozostają w naszych jelitach 
z korzyścią dla organizmu. Pożywienie dla 
bakterii probiotycznych to właśnie prebioty-
ki. W okresie intensywnego zapotrzebowania 
na probiotyk (antybiotykoterapia bądź silna 
biegunka) w głównej mierze należy skupić 
się na doborze właściwego probiotyku. To 
nie najlepszy czas w takiej sytuacji na szu-
kanie prebiotyku, należy działać skutecznie. 

Za to na co dzień warto wprowadzić do die-
ty naturalne prebiotyki, które usprawniają 
pracę układu pokarmowego i dodatkowo 
odżywiają bakterie probiotyczne. Znajdziesz 
je w karczochach, cykorii, natce pietruszki. 
Właściwości prebiotyczne wykazuje także 
laktuloza, cukier zawarty w lekach o dzia-
łaniu usprawniającym perystaltykę jelit, ale 
decyzję o jej ewentualnym stosowaniu lepiej 
pozostawić lekarzowi bądź farmaceucie. 
Synbiotykami określa się połączenie pro-
biotyku, czyli szczepu bakterii typu Lacto-
bacillus czy Bifidobacterium z prebiotykiem, 
czyli składnikiem pożywienia, który pobu-
dza rozwój i aktywność bakterii jelitowych. 
Przewód pokarmowy zdrowego człowieka 
skolonizowany jest przez ogromną liczbę 
bakterii, w samym jelicie grubym jest ich 
około 2 kg, należą do około 400 różnych 
gatunków, określanych jako flora jelitowa. 

Jakość flory zależy od równowagi między 
gatunkami. Może być ona zaburzona przez 
antybiotykoterapię, chemioterapię, radiote-
rapię, stres, nieodpowiednią dietę oraz inne 
czynniki. Kiedy w jelitach przeważają bakte-
rie probiotyczne, organizm działa prawidło-
wo. Obecność ich chroni przed bakteriami 
chorobotwórczymi, umożliwia wchłanianie 
witaminy K i witamin z grupy B, a także że-
laza, fosforu i wapnia. Dodatkowo bakterie 
probiotyczne ułatwiają metabolizm kwasów 
tłuszczowych oraz regulują wchłanianie 
cholesterolu we krwi. Zaburzona mikroflora 
może doprowadzić do wzdęć, biegunek, sta-
nów zapalnych jelit oraz rozwoju patogenów 
w środowisku jelit.

czy naprawdę warto 
sięgać po probiotyk?
W ostatnich latach probiotyki zyskały 
ogromną popularność, zarówno w posta-
ci specjalnych preparatów, jak i produk-
tów mlecznych zawierających odpowied-
nie szczepy bakterii. Podkreśla się ich rolę 
w podnoszeniu odporności organizmu, ko-
rzystne oddziaływanie na pracę układu tra-
wiennego oraz wpływ na obniżenie poziomu 
cholesterolu czy ryzyka wystąpienia raka 
jelita grubego. Te właściwości wymagają 
jednak potwierdzenia w dalszych badaniach 
klinicznych. Jedno jest pewne – probiotyki 
zmniejszają częstotliwość występowania 
biegunek poantybiotykowych, dlatego też 
powinny być stosowane jako terapia osło-
nowa przy antybiotykoterapii.

Probiotyki zaleca się szczególnie pacjentom, 
u których powikłania antybiotykoterapii wy-
stępują częściej i mogą mieć groźniejsze 
skutki. Należą do nich:
•	 małe dzieci i osoby starsze
•	 chorzy leczeni silnymi antybiotykami 

o szerokim spektrum działania, np. klin-
damycyną lub amoksycyliną z kwasem 
klawulanowym

•	 pacjenci szpitalni oraz przewlekle chorzy.
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Nasz wewnętrzny

biologiczny
zegar



27 PORADY Z APTEKI  | lIsTOPAD 2017 

od nasZego wewnętrZnego Ze-
gara Zależy nie tylko to, cZy 
Zrywamy się Z łóżka skoro świt, 

cZy wolimy dłużej poleżeć, ale także 
samopocZucie, emocje, Zdrowie, a na-
wet to, kiedy kłamiemy i flirtujemy. Ze-
gar biologiczny gwarantuje, że każdy będzie 
robił właściwe rzeczy o właściwej porze dnia. 
Musimy jednak zdać sobie sprawę z tego, że 
doba zegarowa trwa 24 godziny, a doba bio-
logiczna nie. Dlatego rytm wyznaczany przez 
zegar biologiczny zwany jest okołodobowym. 

biologicZna doba cZłowieka jest 
dłużsZa niż doba Zegarowa. Ta kobie-
ca jest krótsza niż męska i wynosi średnio 
24 godziny i 5 minut, zaś męska średnio 24 
godziny i 11 minut. Jednak są tacy, których 
rytm okołodobowy ma prawie 25 godzin. 
Rozbieżność w długości cyklu między cza-
sem słonecznym a naszym wewnętrznym 
sprawia, że każdy musi codziennie cofać 
swój wewnętrzny zegar, by pozostać zsyn-
chronizowanym ze światem zewnętrznym. 
To przystosowanie odbywa się poprzez 
regularną ekspozycję na okresy światła 
i ciemności. 

Gdy wokół jest jasno, neurony siatkówki 
oka przesyłają bodźce do znajdującego się 
w mózgu tak zwanego jądra skrzyżowania. 
Ono wysyła je dalej do tych rejonów naszego 
mózgu, które sterują pracą poszczególnych 
narządów. Choć poczucie czasu lubi pła-
tać figle i bywa, że minuty ciągną się nam 

w nieskończoność, a niekiedy mkną z nie-
zwykłą wprost szybkością, organizm i tak 
zawsze wie najlepiej. Raczej nie zdarza mu 
się, by nagle pomylił dzień z nocą. O okre-
ślonej porze domaga się posiłku, a podczas 
sjesty nie zmusimy mózgu do błyskotliwe-
go intelektualnego wysiłku. W codziennym 
zabieganiu często lekceważymy wyraźne 
zalecenia, które przekazuje nam biologicz-
ny zegar i zmuszamy się do wzmożonej 
aktywności, nie zwracając uwagi na to, czy 
pora dnia jest do tego odpowiednia. Jed-
nak musimy pamiętać, że na dłuższą metę 
jest to nieopłacalne i już wkrótce odbije się 
niekorzystnie na zdrowiu. Jeśli na przykład 
pracujemy na zmiany, także w nocy, mamy 
nie tylko nieustanne problemy ze snem, 
ale dodatkowo jesteśmy bardziej zagrożeni 
chorobami serca, przewodu pokarmowego 
i wcześniej musimy zacząć walczyć z ze-
wnętrznymi oznakami starości.

żeby dobrZe się cZuć, wsZystko trZe-
ba robić w odpowiednim dla nas mo-
mencie w ciągu doby. Chcąc rozpoznać 
ten moment, należy poznać swój chronotyp. 
Kiedy będziemy pewni, jaki jest, wówczas 
będziemy wiedzieli, jak nasz organizm dozuje 
hormony w ciągu dnia. Naukowcy uważają, 
że każde przedsięwzięcie zakończy się sukce-
sem wówczas, kiedy wszystko zaplanujemy 
tak, żeby odbywało ono wtedy, gdy jesteśmy 
w najlepszej formie fizycznej i psychicznej. 
Pora ta zależy od genów, w tym przede 
wszystkim od „period” i „timeless”, za sprawą 

Wszyscy mamy wewnętrzny zegar – tworzą go tysiące komórek nerwowych 
w podwzgórzu, u podstawy mózgu. Podwzgórze kontroluje wszystkie 

funkcje ciała, od produkcji hormonów po regulowanie temperatury. Nasz 
zegar biologiczny odpowiada za wahania poziomu hormonów i enzymów 
w naszym organizmie i odpowiednią pracę wszystkich układów. Jeśli nie 

zsynchronizujemy naszego zegara biologicznego z planem dnia, będziemy żyć 
wbrew biologii, co do niczego dobrego nie doprowadzi.

TEMAT NUMERU
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których komórki pracują według określonego 
rytmu. Pierwszy z tych genów odpowiada za 
produkcję białka, które nocą kumulowane jest 
w komórce, a w ciągu dnia ulega degradacji. 
Natomiast dzięki drugiemu genowi możliwa 
jest praca tego pierwszego.

klucZem do sukcesu we współcZes-
nym świecie jest gotowość do dZiała-
nia w każdym momencie. Łatwo jest tak 
powiedzieć, trudniej zrobić, kiedy na przykład 
nagle w środku dnia dopada nas senność, 
a w nocy nie mogliśmy zmrużyć oka. W ta-
kich sytuacjach ratunkiem jest chronobio-
logia, która podpowiada, jak określić mamy 
swój typ aktywności i jak dostosować się do 
biologicznego zegara, w który wyposażyła 
nas natura. Im więcej będziemy wiedzieć o na-
szym rytmie okołodobowym, tym będziemy 
żyć i sypiać lepiej. Klucz do rozwiązania za-
gadki, kiedy spać, jeść, bawić się czy uczyć, 
tkwi w naszym DNA. Nasz wewnętrzny zegar 
ustawił się, gdy mieliśmy zaledwie trzy mie-
siące. To, ile snu potrzebujemy i jak głęboko 
śpimy, jest uwarunkowane genetycznie.

R E k L A M A

elmex® żel
Lek bez recepty, dostępny w aptekach

Żel elmex® z amino� uorkami 
przeznaczony jest do stosowania:
• profi laktycznie:
 do intensywnej profi laktyki 
 próchnicy, zwłaszcza u dzieci, 
 młodzieży oraz u osób szczególnie  
 narażonych na próchnicę: pacjentów
 z aparatami ortodontycznymi, 
 mostami lub częściowymi protezami
• leczniczo:
 do remineralizacji wczesnych 
 zmian próchnicowych, 
 do leczenia nadwrażliwości 
 szyjek zębowych

Substancje czynne:
Amino� uorek (AmF); Ola� ur, Decta� ur, � uorek sodu (NaF)
Stężenie � uoru: 
12.500 ppm F- w postaci AmF i NaF

Żel stomatologiczny do stosowania w domu i gabinecie o wysokim 
stężeniu fl uoru. Bez barwników, konserwantów, środków abrazyjnych

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.

Do stosowania

raz w tygodniu

rytmem okołodobowym naj-
silniej steruje światło. Ewo-
lucja promowała organizmy, któ-
re potrafiły się przystosować do 
rytmu dnia i nocy. Jeśli zaburzymy 
działanie tego systemu, wystawia-
jąc się przez długi czas na działa-
nie sztucznego światła, zaczynają 
się problemy. Dopóki więc wokół 
nas jest jasno, jądro skrzyżowa-
nia wydziela substancje hamujące 
pracę tej części mózgu, która na-
zywa się szyszynką. Gdy zapadnie 
zmrok, rozpoczyna ona produkcję 
kojącej melatoniny, nazywanej też 

hormonem snu. Kiedy znów nasta-
je poranek, szyszynka kończy swą 
pracę, zaś do intensywnego działa-
nia pobudzone zostają nadnercza, 
które rozpoczynają wydzielanie 
hormonów stresu, czyli kortyzo-
nu i adrenaliny. To one sprawiają, 
że odpowiednio wzrasta ciśnienie 
krwi, podwyższa się temperatura 
ciała, a organizm przygotowuje 
się do podjęcia zmagań z codzien-
nością, żeby sięgać po coraz to 
nowe wyzwania. Biologiczny, we-
wnętrzny zegar każdego z nas, ma 
pewien rytm.
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Między godziną 5 a 7 rano organizm powoli 
się wybudza. Najwcześniej rozpoczynają 
pracę nadnercza, a produkowane przez nie 
hormony stresu pobudzają krążenie krwi. 
Do krwiobiegu dostaje się także duża dawka 
cukru i aminokwasów. Dobrze ukrwiona skó-
ra znacznie lepiej przyjmie w tych godzinach 
naprzemienny ciepły i chłodny prysznic oraz 
peeling. Dzięki niemu usuniemy szkodliwe 
produkty przemiany materii, które zgroma-
dziły się na skórze podczas nocy.

O godzinie 8 warto zjeść porządne śniadanie. 
O tej porze węglowodany są przerabiane na 
energię, nie na tłuszcz, więc na zakończenie 
posiłku można sobie pozwolić nawet na 
słodycze.

R E k L A M A

5 - 7 rano

8 rano
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W południe żołądek zaczyna wzmożone 
wydzielanie kwasów, więc czujemy głód. To 
dobra pora na lunch. Po nim warto się wy-
brać na spacer, nawet jeśli ma to być jedynie 
krótka przechadzka. Po posiłku czujemy 
zwykle lekką ociężałość, a marsz pobudzi 
lepiej niż filiżanka kawy.

Po południu zaczyna się pora najmniejszej 
wrażliwości na ból. W tym czasie dłużej 
działają także środki znieczulające, ponieważ 
wątroba robi sobie małą przerwę. To naj-
lepszy moment na wszelkie nieprzyjemne 
zabiegi. Warto wtedy zaplanować wizytę 
u dentysty lub zdecydować się u kosme-
tyczki na depilację ciała czy regulację brwi.

Około 16 nasz organizm jest w dobrej formie 
do podjęcia fizycznego wysiłku, bowiem 
osiąga wtedy pułap swych dziennych moż-
liwości. O tej właśnie porze serce i układ 
krążenia działają najbardziej wydajnie, zaś 
mięśnie są silne i wytrzymałe.

O godzinie 17 nadnercza ponownie rozpo-
czynają wydajną pracę, czego efektem jest 
wyostrzenie zmysłów. To dobra pora, by 
kupować perfumy i dezodoranty. Warto też 
wtedy umówić się na wizytę u kosmetyczki 
lub zafundować sobie dłuższą sesję pielęg-
nacji ciała we własnej łazience, zwłaszcza 
gdy dodamy aromaterapeutyczne kosme-
tyki.

R E k L A M A

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

Alugastrin
DZIAŁA PODWÓJNIE!
• usuwa zgagę

• osłania przełyk 
   i żołądek

Alugastrin, 1,02 g/15 ml, zawiesina doustna. 
Skład: każda dawka (15 ml) zawiera 1,02 g dihy-
droksyglinowo-sodowego węglanu. Wskazania: 
objawowo w nadkwaśności soku żołądkowego;  
w uszkodzeniu błony śluzowej żołądka i dwunastnicy 
wywołanym przez czynniki wrzodotwórcze (np. nie-
steroidowe leki przeciwzapalne); w chorobie wrzo-
dowej żołądka i dwunastnicy. Przeciwwskazania:
nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność ne-
rek. Dostępne opakowania: 250 ml. Podmiot odpowiedzialny: BIO-PROFIL Polska Sp. z o.o.

Alugastrin, 340 mg, tabletki do rozgryzania i żucia. Skład: każda tabletka zawiera 340 mg dihydroksyglino-
wo-sodowego węglanu. Wskazania: objawowo w nadkwaśności soku żołądkowego; w uszkodzeniu błony 
śluzowej żołądka i dwunastnicy wywołanym przez czynniki wrzodotwórcze (np. niesteroidowe leki przeciw-
zapalne); w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję 
czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność nerek. Dostępne opakowania: 20, 
40, 60 tabletek. Podmiot odpowiedzialny: BIO-PROFIL Polska Sp. z o.o.

W południe

Po południu

Godz. 16

Godz. 17

Godz. 18
Po godzinie 18 łatwiej otwierają się pory, dla-
tego zarówno sauna, jak i maseczki działać 
będą bardziej intensywnie. To także moment 
w ciągu dnia, gdy nasza skóra zaczyna się 
samoistnie złuszczać. Można wspomóc jej 
wysiłki odpowiednim peelingiem, a następ-
nie nałożyć odżywczą maseczkę.

Wieczorem nie warto sprawdzać, czy stoso-
wana dieta przynosi efekty. Około 20 waży-
my najwięcej, więc o tej porze powinniśmy 
omijać wagę i lodówkę. Po 21 spowolnieniu 

Wieczorem
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ulegają ruchy robaczkowe jelit i dlatego to, 
co zjemy o tej porze, będzie zalegać w prze-
wodzie pokarmowym, a każda kaloria za-
mieni się w tłuszcz. Od 22 nie powinno się 
palić papierosów ani nadużywać alkoholu. 
Nocą organizm z trudem rozkłada trucizny. 

Około 23, dzięki wydzielanemu wówczas 
przez przysadkę mózgową hormonowi 
wzrostu, tkanki dzielą się osiem razy szyb-
ciej niż w południe. Pozwala to naprawić 
choć część zniszczeń wyrządzonych w ciągu 
dnia, o ile nie przeszkodzimy organizmowi 
w codziennych porządkach i jak najszybciej 
zapadniemy w krzepiący sen. Pozwoli to 
dłużej zachować młodość oraz urodę.
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wiadomo, że zegary biologiczne ulegają 
rozchwianiu. może tak się stać na przykład 
po dalekiej podróży samolotem. mamy wte-
dy kłopoty ze snem i źle się czujemy. taki 
stan trwa zazwyczaj kilka dni. gdy bowiem 
wewnętrzne zegary ponownie zaczynają 
chodzić zgodnym rytmem, nastrój i samo-
poczucie poprawiają się. poważne kłopoty 
dopadają jednak ludzi, którzy nieustannie 
przekraczają strefy czasowe. nie mają oni 
czasu na wyregulowanie biologicznych ze-
garów i zaczynają chorować. skarżą się na 
bezsenności, kłopoty z sercem i dolegliwo-
ści układu pokarmowego.

Do rozregulowania zegarów dochodzi tak-
że u niektórych osób podczas zmiany pór 
roku. Ludzie ci cierpią na depresję sezonową, 
która sprawia, że są apatyczni i nieustannie 
zmęczeni. Objawy te szczególnie dają się 
we znaki między październikiem a marcem 
i pojawiają się u osób, których organizm nie 
nauczył się przystosować do sezonowych 
zmian.
W ciągu ostatnich lat naukowcy zaczęli łą-
czyć coraz częstsze występowanie chorób 
cywilizacyjnych, do których zalicza się m.in. 
nadwagę, cukrzycę, otyłość i nowotwory, 
z rozregulowaniem wewnętrznego zegara 
człowieka.

Każdy człowiek żyje w swoim własnym 
rytmie. Określa go chronotyp biologiczny, 
który jest bardzo indywidualną sprawą, za-
leżną nie tylko od stylu życia, aktywności 
w ciągu dnia, społecznych oczekiwań wo-
bec zachowania grupy społecznej, do której 
należymy, czy charakteru pracy, ale też 
upodobań i nawyków, a przede wszystkim 
funkcjonowania mózgu.

Przykładami chronotypów są używane przez 
nas często zwroty takie jak „ranny ptaszek”, 
sugerujący, że najlepiej funkcjonujemy tuż 
po świcie, czy „nocna sowa”, opisujący oso-
bę, która jest w najlepszej formie późnym 
wieczorem i w nocy. To, że jedni radośnie 
budzą się wcześnie rano, a inni rozkręcają 
się dopiero koło południa nie jest wynikiem 
fanaberii. Tak nas skonstruowała natura. 
Ptasia typologia sów i skowronków ustępuje 
chronotypom ssaków: lwu, niedźwiedziowi, 
delfinowi i wilkowi. Okazuje się, że jest rów-
nież wiele różnych podtypów.

Chronotypu nie da się zmienić, bo jak już 
wiemy, jest zakodowany w DNA. Można 
natomiast dokonać subtelnych, jedno- lub 
dwugodzinnych przesunięć w naturalnym 
zakresie zegara biologicznego swojego chro-
notypu. Jednak pamiętajmy, że jeśli urodzi-
łeś się lwem, nie zdołasz czuwać do późna 
jak wilk. Dobroczynny wpływ na nasze siły 
żywotne będzie mieć więc wyregulowanie 
pór posiłków, ćwiczeń i czasu ekspozycji 
na sztuczne oraz naturalne światło. Dzię-
ki temu na przykład niedźwiedzie zyskają 
więcej energii, zeszczupleją i będą wyspane, 
a wilki zdołają kłaść się wcześniej i będą 
wydajniej pracować przed południem. Każ-
da zmiana w harmonogramie dnia może 
przynieść wiele korzyści. Czasem wystar-
czy o godzinę później zjeść posiłek lub iść 
pobiegać godzinę wcześniej.

Gdy zdamy sobie sprawę z tego, jakim 
chronotypem jesteśmy, możemy polep-
szyć sobie życie prywatne i zawodowe.



r e k l a m a
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zapalenia górnych dróg oddechowych 
są klasyfikowane w oparciu o ana-
tomiczną lokalizację dominujących 
objawów: 

•	 zapalenie nosogardła (rhinopharyngitis), 
•	 zapalenie zatok przynosowych (sinusitis), 
•	 zapalenie migadałków podniebiennych 

(tonsillitis), 
•	 zapalenie gardła (pharyngitis), 
•	 zapalenie ucha środkowego (otitis me-

dia).

Kaszel
Wszystkie wymienione schorzenia poza 
złym samopoczuciem, gorączką, bólem 
zlokalizowanym w obszarze zajętym za-
paleniem czy katarem, łączy jeden objaw – 
kaszel. Może on stanowić ponad 10% wizyt 
pacjentów w gabinecie lekarza, zwłaszcza 
gdy utrzymuje się długo po przebytej infekcji. 

Występowanie kaszlu np. w zapaleniu ucha 
środkowego czy zatok może wydawać 
się nietypowe, jednak biorąc pod uwagę 
mechanizm jego występowania związany 
z anatomią i fizjologią, jego występowanie 

co o nim wiemy



35 PORADY Z APTEKI  | lIsTOPAD 2017 

Zapalenia 
górnych dróg 
oddechowych 

są jednym 
z najczęstszych 
powodów wizyt 

pacjentów w aptece 
i gabinecie lakarza 

rodzinnego.

oddechowych i pozapłucnie (opłucna, prze-
pona, osierdzie, przełyk i żołądek, błędnik, 
błona bębenkowa, przewód słuchowy ze-
wnętrzny, gardło). 

Impulsy z tych receptorów przenoszone 
są do ośrodka kaszlu w mózgu (rdzeniu 
przedłużonym) i tam, po przekroczeniu okre-
ślonego progu pobudliwości, wyzwalają 
odruch kaszlu. Kaszel jest zatem odruchem 
występującym w wielu różnych chorobach 
i jest jednym z podstawowych lokalnych 
mechanizmów obronnych układu oddecho-
wego, umożliwiających oczyszczanie z wy-
dzieliny oraz usuwanie ciał obcych z dróg 
oddechowych. Objaw ten może być skutkiem 
stymulacji zapalnej, mechanicznej (pyły, 
pary, gazy, dym tytoniowy), chemicznej, 
termicznej bądź czynników psychicznych. 
Może być zależny od woli chorego lub od 
stymulacji ośrodkowej.

podziały kaszlu
pod względem czasu trwania:
•	 ostry, nagły (do 3 tygodni)
•	 przewlekający się (> 3-8 tygodni), w 90% 

poinfekcyjny
•	 przewlekły (> 8 tygodni)

pod względem charakteru kaszlu:
•	 kaszel produktywny (wilgotny, z od-

krztuszaniem), np. w POChP, rozstrze-
niach oskrzeli, mukowiscydozie,

•	 kaszel nieproduktywny (suchy), np. 
w astmie, refluksie żołądkowo-przeły-
kowym (GERD), chorobach śródmiąż-
szowych płuc, polekowy

najważniejsze 
przyczyny kaszlu 
przewlekłego:
•	 zespół kaszlowy górnych dróg oddecho-

wych 25-30%
•	 astma/eozynofilowe zapalenie oskrzeli 

20-25%

w pozornie niezwiązanych z chorobami płuc 
stanach staje się bardziej oczywiste. 

Ale wróćmy do początku. Codziennie wy-
mieniamy (w procesie wdechu i wydechu) 
około 20 tys. litrów powietrza. Wraz z po-
wietrzem atmosferycznym do dróg od-
dechowych dostają się zanieczyszczenia 
w postaci np. kurzu czy pyłków roślin. Zanim 
wdychane powietrze trafi do płuc musi zo-
stać odpowiednio przygotowane, tj. ogrza-
ne, nawilżone i oczyszczone, co zapewnia 
sprawnie funkcjonująca błona śluzowa dróg 
oddechowych. Składają się na nią między 
innymi drobne kosmki, tzw. rzęski nabłon-
ka oddechowego, których ruch „wymiata” 
osadzające się na powierzchni dróg odde-
chowych zanieczyszczenia (rzęski te ulegają 
całkowitemu zniszczeniu u palaczy tytoniu, 
przez co pozbawieni są oni niesamowicie wy-
dajnego mechanizmu obronnego i częściej 
zapadają na infekcje) oraz śluzowata wy-
dzielina zlepiająca wymiatane przez rzęski 
zanieczyszczenia i drobnoustroje.

Dodatkowym mechanizmem oczyszcza-
nia dróg oddechowych jest kaszel. Jest to 
swoisty odruch wyzwalany głównie przez 
pobudzenie tzw. punktów - receptorów 
kaszlowych, usytuowanych w drogach 
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•	 GERD (choroba refleksowa przełyku) 
15-20%

•	 nadwrażliwość poinfekcyjna 5-10%
•	 przewlekłe zapalenie oskrzeli 5-10 %
•	 rozstrzenie oskrzeli 5-10%
•	 polekowy (inhibitory ACE – leki stosowa-

ne w nadciśnieniu tętniczym i niewydol-
ności krążenia) 5-10%

•	 niewyjaśnione 5-20%

najczęstsze przyczyny 
kaszlu ostrego:
•	 zakażenia wirusowe (80%), w większo-

ści infekcji górnych lub dolnych dróg 
oddechowych

•	 astma
•	 zaostrzenie POChP
•	 zatorowość płucna
•	 aspiracja ciała obcego
inne: niewydolność krążenia, zaburzenia 
krtaniowe, niektóre zaburzenia rytmu serca.

kaszel przeWlekły o nieustalonej 
etiologii stanoWi do 20% przypad-
kóW. Występuje głównie u otyłych kobiet 
w wieku średnim z obiektywnymi cechami 
zaburzeń dotyczących dróg oddechowych, 
w tym z nadwrażliwością kaszlową i pro-
cesem zapalnym, co może sugerować au-
toimmunologiczne tło zmian w drogach 
oddechowych. U części osób z kaszlem 
o nieznanej przyczynie podejrzewa się tło 
psychogenne, lecz dotychczas nie określono 
częstości występowania i patomechanizmu 
tego zjawiska.
Bardzo powszechną przyczyną kaszlu jest 
zespół spływania wydzieliny po tylnej ścianie 
gardła w nieżycie nosa czy przewlekłym za-
paleniu zatok przynosowych, dlatego jedną 
z podstawowych technik łagodzenia kaszlu 
u dzieci i dorosłych jest higiena nosa.

Do rzadszych przyczyn należą: przerost mig-
dałka gardłowego, chrapanie, zespół obtu-
racyjnego bezdechu śródsennego, zaleganie 

R E k L A M A
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woskowiny czy ciało obce w przewodzie 
słuchowym zewnętrznym, niedoczynność 
tarczycy, przedwczesne skurcze komorowe, 
przewlekłe zakażenie grzybami, mukowi-
scydoza, choroby układu krążenia (tętniak 
aorty, niewydolność krążenia). Przyczyny 
kaszlu przewlekłego u dorosłych różnią się 
także w zależności od indywidualnej sytuacji 
pacjenta.
najWażniejsze, żeby W diagnostyce 
i różnicoWaniu kaszlu przeWlekłego 
nie zapomnieć o Wciąż Występującej, 
a naWet poWracającej gruźlicy i no-
WotWorach płuc (dodatkowe objawy pod 
postacią spadku masy ciała, podwyższonej 
ciepłoty czy osłabienia i wzmożonej potliwo-
ści szczególnie skłaniają ku poważniejszym 
przyczynom kaszlu).
Kaszel produktywny jest korzystny, a nawet 
niezbędny – umożliwia bowiem usunięcie 

palenie tytoniu jest przyczyną Występo-
Wania kaszlu W ogóle (jako głóWna przy-
czyna przeWlekłej obturacyjnej choroby 
płuc) jak i zaostrzeŃ kaszlu przeWlekłego 
i przedłużających się inFekcji - dym tyto-
nioWy „Wypala” boWiem nabłonek rzęsko-
Wy dróg oddechoWych, drażni i Wysusza 
śluzóWkę, proWokując ją do nadprodukcji 
śluzu.

Warto 
wiedzieć

zanieczyszczonej, nagromadzonej wydzieliny 
oskrzelowej. Nie usunięcie tej wydzieliny 
może prowadzić do różnego rodzaju po-
wikłań z zapaleniem płuc na czele. Bywa 
jednak, że skuteczność kaszlu jest niedosta-
teczna – śluzu jest zbyt mało lub jest zbyt 
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gęsty i lepki, więc nawet wielokrotne powta-
rzalne odruchy kaszlowe nie mogą usunąć 
wydzieliny. Kaszel nieproduktywny trwający 
przewlekle, nie dość, że bywa niekorzystny, 
to jeszcze może być niebezpieczny (np. po 
złamaniu żebra lub operacjach brzusznych). 
Może również powodować pękanie naczyniek 
krwionośnych w zmienionej śluzówce dróg 
oddechowych, wlewy krwawe w spojów-
kach lub omdlenia.

leczenie kaszlu
Ponieważ kaszel jest swoistą reakcją obron-
ną, wskazania do leczenia leków przeciw-
kaszlowych są dość ograniczone i dotyczą 
głównie suchego, uporczywego kaszlu. 
W łagodzeniu kaszlu, oprócz unikania czyn-
ników drażniących (np. dym tytoniowy) bar-
dzo pomocne są inhalacje z soli fizjologicz-
nej. Osobom tolerującym olejki eteryczne 
(z drzew iglastych eukaliptusa, mentolu) 
pomoże także wmasowanie ich w skórę klat-
ki piersiowej w postaci odpowiednich maści 
- łagodzi to szczególnie kaszel nocny. Syropy 
ziołowe również świetnie sprawdzają się 
w łagodzeniu kaszlu i zawsze warto sięgnąć 
po metody naturalne na początku objawów, 
jak i wspomagająco przy tradycyjnej terapii. 
Posiadają zarówno efekt łagodzący (prawo-
ślazowy działa zmiękczająco i powlekająco 
na przekrwione i obrzmiałe błony śluzowe 
gardła i krtani), jak i wykrztuśny (tymianek 
nasila produkcję śluzu i pobudza odruch wy-
krztuśny). pośród innych popularnych 
lekóW roślinnych Wymienia się miód 
i ziołomiody, Wyciąg z liści bluszczu 
pospolitego, Wyciąg z korzenia pe-
largonii aFrykaŃskiej, Wyciąg z babki 
lancetoWatej, preparaty porostu 
islandzkiego.

Jeśli decydujemy się na leczenie farmakolo-
giczne, to do tłumienia samego kaszlu służą 
nam leki przeciwkaszlowe, działające ośrod-
kowo oraz leki przeciwkaszlowe działające 
obwodowo.

leki hamujące ośrodek kaszlu to 
leki opiodoWe (kodeina, dekstrometorfan 
i inne) i nieopioidowe (np. butamirat). Opio-
dowe leki przeciwkaszlowe działają silnie 
i skutecznie, przerywając odruch kaszlowy. 
Mają jednak podstawowe wady – mogą pro-
wadzić do lekozależności i nadużywania (ze 
względu na działanie przeciwbólowe oraz 
pobudzające), działają również hamująco 
na ośrodek oddechowy (mogą prowadzić 
do hipowentylacji i hipoksji). Niektóre z nich, 
na przykład kodeina, działają zapierająco. 
Wśród leków działających obwodowo, czyli 
omijających ośrodkowy układ nerwowy, a co 
za tym idzie pozbawione pewnej grupy dzia-
łań niepożądanych, jest lewodropriopizyna, 
dostępna w postaci syropu i zarejestrowana 
już dla dzieci powyżej 2 roku życia.

Jeśli leczymy kaszel produktywny, to do 
wyboru pozostają nam preparaty wpły-
wające na jakość i ilość wydzielanego 
w drogach oddechowych śluzu. Pośród 
leków mukoaktywnych wyróżniamy: leki 
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sekretolityczne (wykrztuśne), mukolitycz-
ne i mukokinetyczne. Leki wykrztuśne, jak 
wspomniany tymianek czy gwajafenazyna, 
również dostępna w postaci syropu lub leku 
złożonego, zwiększają nawodnienie oraz 
objętość wydzieliny, przez co zmniejszają jej 
lepkość, ułatwiając jej usunięcie. Na drodze 
odruchowej podrażniają także nerw błędny, 
ułatwiając odkrztuszenie. 

bardzo skutecznym działaniem Wy-
krztuśnym jest zastosoWanie inha-
lacji ze stężonej soli Fizjologicznej 
(np. 3% roztwór NaCl), która poza działa-
niem osmotycznym poprawia ruch rzęsek 
nabłonka oddechowego. Początkowo inha-
lacje ze stężonej soli mogą nasilać kaszel, 
ale przez to również ułatwiają wykrztuszenie 
zalegającej wydzieliny, u osób chorujących 
na astmę zaleca się dołożenie do roztworu 

R E k L A M A
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soli także leku rozkurczającego oskrzela 
i kontynuowanie inhalacji. Godnym polecenia 
mukoregulatorem, a więc lekiem normalizu-
jącym wydzielanie śluzu, jest karbocysteina. 

Poza działaniem rozluźniającym strukturę 
śluzu współdziała z antybiotykami, zwiększa-
jąc ich stężenie w nim właśnie. Ma również 
działanie przeciwzapalne, przez co polecana 
jest szczególnie we współwystępującym 
w trakcie infekcji wysiękowym zapaleniem 
ucha środkowego. Pozostałymi popularnymi 
i równie skutecznymi substancjami wykazu-
jącymi działanie podobne jak karbocysteina, 
a zawartymi w lekach wspomagających 
leczenie kaszlu, są erdosteina, acetylocy-
steina, bromheksyna, ambroksol. 

Substancje te chronią przed przyleganiem 
patogenów do komórek nabłonka dróg 

R E k L A M A

HASCOSEPT 1,5 mg/g roztwór do stosowania w jamie ustnej dla pacjenta: zarówno z atomizerem, jak i bez.
Skład: 100 g roztworu zawiera benzydaminy chlorowodorek (Benzydamini hydrochloridum) 0,15 g. Postać farmaceutyczna: roztwór do stosowania w jamie ustnej. 
Wskazania do stosowania: leczenie objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk, afty) związanych ze stanem zapalnym jamy ustnej i gardła w zakażeniach bakteryjnych i 
wirusowych, w stanach po zabiegach operacyjnych w laryngologii i stomatologii. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substan-
cję 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.
HASCOSEPT 1,5 mg/g roztwór do stosowania w jamie ustnej dla lekarza/farmaceuty: zarówno z atomizerem, jak i bez.
Skład: 100 g roztworu zawiera benzydaminy chlorowodorek (Benzydamini hydrochloridum) 0,15 g. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: metylu parahydroksyben-
zoesan. Wskazania do stosowania: leczenie objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk, afty) związanych ze stanem zapalnym jamy ustnej i gardła w zakażeniach bakte-
ryjnych i wirusowych, w stanach po zabiegach operacyjnych w laryngologii i stomatologii. Dawkowanie i sposób podania: do stosowania na błonę śluzową jamy ustnej. 
Opakowanie bez atomizera. Płukać 2 do 3 razy na dobę jamę ustną i gardło stosując 15 ml (1 łyżka) nierozcieńczonego roztworu lub rozcieńczonego niewielką ilością wody. 
Opakowanie z atomizerem i aplikatorem doustnym, należy przekręcić końcówkę aplikatora do pozycji poziomej. Następnie umieścić aplikator w jamie ustnej, skierować jego 
wylot w stronę ogniska zapalnego i mocno nacisnąć przycisk. Dawkowanie: dzieci poniżej 6 lat: 1 dawka produktu leczniczego (każda dawka zawiera 0,14 ml roztworu) na 
4 kg masy ciała, od 2 do 6 razy na dobę. Bez względu na masę ciała, jednorazowo nie należy przekraczać 4 dawek. Dzieci od 6 do 12 lat: 4 dawki produktu leczniczego, od 2 
do 6 razy na dobę. Młodzież powyżej 12 lat i dorośli: od 4 do 8 dawek produktu leczniczego od 2 do 6 razy na dobę. Nie stosować dawki większej niż zalecana. Przed pierw-
szym użyciem należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk pompki w celu uzyskania prawidłowego rozpylania. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na 
którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: stosowanie, zwłaszcza długotrwałe, produktów leczniczych o 
działaniu miejscowym, może spowodować reakcję alergiczną. W takim przypadku produkt leczniczy Hascosept należy odstawić w razie konieczności wdrożyć odpowiednie
postępowanie. Produkt zawiera małe ilości etanolu (alkoholu) – mniej niż 100 mg na dawkę. Ze względu na zawartość parahydroksybenzoesanu metylu produkt może 
powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). Działania niepożądane: częstość występowania działań niepożądanych określono zgodnie z konwencją 
MedDRA: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do <1/10), niezbyt często (≥1/1000 do <1/100), rzadko (≥1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana 
(częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: bardzo rzadko, nieznana: uczucie pieczenia błony 
śluzowej jamy ustnej. Zaburzenia żołądka i jelit: bardzo rzadko, nieznana: suchość w jamie ustnej, nudności oraz wymioty. Zaburzenia układu immunologicznego: bardzo 
rzadko, nieznana: reakcje anafilaktyczne, reakcje nadwrażliwości. Zaburzenia układu nerwowego: bardzo rzadko, nieznana: zaburzenia czucia, drętwienie, zawroty głowy, 
bóle głowy. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: bardzo rzadko, nieznana: wysypka. Miejscowe działania niepożądane są zazwyczaj przemijające, ustępują samoistnie i 
rzadko wymagają dodatkowego leczenia. Benzydamina stosowana miejscowo wchłania się w niewielkiej ilości do krążenia, w związku z tym ogólne działania niepożądane 
występują bardzo rzadko. Rozcieńczenie produktu zwykle usuwa te objawy. Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ 
HASCO-LEK S.A. 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242E. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: pozwolenie nr 4323. Kategoria dostępności: OTC – produkt 
leczniczy wydawany bez przepisy lekarza. 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.

Hasco sept ZNIECZULA
ODKAZA

oddechowych, poprawiają transport rzęs-
kowy. Mają też zastosowanie w przewlekłym 
zapaleniu zatok. Leków mukoaktywnych nie 
należy podawać osobom mającym problem 
z odkrztuszeniem wydzieliny, np. w niektó-
rych chorobach neurologicznych. Podczas 
leczenia kaszlu, jak i zresztą podczas terapii 
infekcji, nie należy zapominać o odpowied-
nim nawodnieniu organizmu oraz modulo-
waniu odruchu kaszlu poprzez oklepywanie 
pleców i inne techniki fizjoterapii (gimnastyka 
oddechowa). W przypadku dzieci poniżej  
2 roku życia nie zaleca się stosowania le-
ków przeciwkaszlowych i mukoaktywnych. 
W tej grupie wiekowej najważniejsze jest 
nawodnienie dziecka, zachowanie drożno-
ści nosa, nawilżanie śluzówek (preparaty 
soli morskiej do nosa, inhalacje, nawilżanie 
powietrza w pomieszczeniach).

autor dr n. med. Maria Serdyńska
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Colostrum
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Warto 
wiedziećpoza szeroko omawianymi immuno-

globulinami, pozostałymi składnikami 
siary są enzymy, hormony, pochodne 

kwasów nukleinowych, poliamidy, amino-
kwasy, witaminy, makro- i mikroelementy. 
Poza znaczeniem ściśle odżywczym wiele 
białek pełni funkcje regulacyjne. Zarówno 
ich koncentracja jak i aktywność w siarze, 
znacząco wyróżniają ją spośród pozostałych 
naturalnych źródeł omawianych substancji. 
Sucha masa siary pozyskanej z pierwszego 
doju po ocieleniu składa się w 60% z białka. 
W ogólnej puli białek 20% stanowią białka 
kazeinowe, a 80% białka serwatkowe. Za-
równo w mleku, jak i w siarze, stwierdzono 
obecność 19 aminokwasów egzogennych. 
W ostatnim czasie wiele uwagi poświęco-
no wielu ważnym właściwościom białek 
z grupy transferyn, głównie laktoferynie, 
której rola w organizmie wykracza znacz-
nie poza wpływ na układ odpornościowy. 
Na omówienie bardzo złożonych działań 
tego niezwykłego białka poświęcimy jednak 
osobny artykuł.

Jak już wielokrotnie podkreślaliśmy, spo-
śród właściwości fizykochemicznych siarę 
od mleka w znamienny sposób wyróżnia 
ilość, koncentracja, a także aktywność za-
wartych w niej związków czynnych biolo-

gicznie. W poprzednim artykule wiele uwagi 
poświęcono immunoglobulinom i ich zna-
czeniu dla prawidłowego funkcjonowania 
przewodu pokarmowego. Zaznaczono przy 
tym, że układ trawienny jest tylko jednym 
z wielu beneficjentów czerpiących korzyść 
z podawania colostrum. Pomimo wysokiej 
koncentracji przyswajalność immunoglobu-
lin jest ograniczona ze względu na rosnącą 
z każdą godziną życia noworodka szczelność 
bariery jelitowej. Dobroczynny wpływ siary 
na organizm poza okresem noworodkowym 
warunkowany jest składnikom innym niż 
immunoglobuliny, których znaczenie omó-
wione zostanie w poniższym artykule.

jak dowodZą wyniki badań prowadZo-
nych prZeZ ośrodki Zajmujące się me-
dycyną sportową, istnieje wiele prZe-
słanek poZwalających stwierdZić 
poZytywny wpływ prZyjmowania 
preparatów colostrum w prZypadku 
infekcji górnych dróg oddechowych. 

Dlaczego akurat ta grupa schorzeń zain-
teresowała lekarzy medycyny sportowej? 
Okazuje się, że intensywny wysiłek fizyczny 
i stres mu towarzyszący znacząco zwiększa-
ją zapadalność na choroby zbliżone do se-
zonowych przeziębień. Są też pewne grupy 
dyscyplin, w których występowanie takich 
chorób jest częstsze niż w innych, stąd też 
mogą wynikać subtelne różnice w ocenie 
skuteczności colostrum. Większość badań 
(a część z nich przeprowadzono nawet na 
koniach wyścigowych) potwierdza, że su-
plementowanie colostrum, o ile nie zawsze 
wyraźnie obniża częstość infekcji, to z pew-
nością skraca czas trwania i zmniejsza in-
tensywność objawów chorobowych. 

Powszechnie znane są 
immunotropowe (ukierunkowane 

na układ odpornościowy) 
właściwości siary, które umożliwiły 

jej zastosowanie w prewencji 
i terapii chorób z grupy zaburzeń 

odporności,  w tym schorzeń 
autoimmunologicznych. 

Podstawowym białkowym 
składnikiem colostrum (siary) są 

immunoglobuliny -
 przeciwciała. 
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Jakie składniki colostrum mogłyby mieć 
w tym przypadku znaczenie, skoro przyjęli-
śmy założenie, że immunoglobuliny spraw-
dzają się u dorosłych bardziej jako „płaszcz 
ochronny”, wyścielający przewód pokarmo-
wy, niż element silnie ofensywny? Kluczową 
rolę mogą tu mieć dwa białka występujące 
w colostrum w stężeniach niespotykanych 
w innych płynach ustrojowych – laktoferyna 
i lizozym oraz inne, których pełen profil dzia-
łania wciąż stanowi nieodkryte pole pracy 
naukowej.

lizozym
Szkocki bakteriolog Aleksander Fleming jest 
znany głównie z odkrycia penicyliny. Jednak 
w 1921 r. zaobserwował, że kropla śluzu 
z nosa, która przypadkowo spadła na płyt-
kę z podłożem agarowym, spowodowała 
lizę rosnących na nim bakterii. To zdarzenie 
doprowadziło badacza do odkrycia bakte-
riolitycznego czynnika, któremu w 1922 r. 
nadał nazwę „lizozym”. Fizjologicznie wy-
stępuje w większości płynów ustrojowych, 

przy czym w siarze jego koncentracja jest 
maksymalna i osiąga poziom 1 g/l. Chociaż 
sam w sobie wykazuje wysoką aktywność 
bakteriobójczą, poprzez destrukcyjny wpływ 
na ścianę komórkową bakterii, obecność im-
munoglobulin potęguje jego działanie. Szcze-
gólnie wrażliwe na jego działanie są bakterie 
Gram+ (dodatnie), czyli pozbawione ściany 
komórkowej. Jest odporny na proteolityczne 
działanie enzymów pokarmowych, przez co 
nie traci aktywności w czasie przechodzenia 
przez przewód pokarmowy. W połączeniu 
z antybiotykami β-laktamowymi zachowuje 
silne bakteriobójcze działanie. Dlatego też 
terapia złożona z obu tych elementów może 
skutecznie hamować bakteriemię i prowa-
dzić do uniknięcia posocznicy. 
Jego rola w obronie przed bakteriami Gram-
-dodatnimi, atakującymi zwierzęta, została 
dobrze poznana, a zastosowanie jako środka 
konserwującego w żywności nadało mu do-
datkową wartość użyteczną. Jednak należy 
wspomnieć, iż wiele aspektów dotyczących 
biologicznej funkcji lizozymu nadal nie jest 
w pełni poznanych.
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laktoFeryna
Najciekawsze z punktu widzenia wszech-
stronności działania są glikoproteiny z grupy 
transferyn, w tym laktoferyna (LF). Znana 
od ponad 70 lat, kiedy to została wykryta 
w mleku krowim, a następnie z niego wyi-
zolowana, stanowi niezwykle różnokierun-
kowy obiekt badań naukowych. Pomimo 
dużej homologii z innymi glikoproteinami,  
w swej grupie ma unikalne właściwości, 
które powodują jej plejotropowe funkcje 
w organizmie. najwięcej uwagi skupia się na 
przeciwbakteryjnych, przeciwwirusowych, 
przeciwgrzybiczych i przeciwpasożytni-
czych właściwościach lf, podkreślając jej 
bezpośredni wpływ w walce z zakażeniami. 
Następnie szeroko opisuje się jej wpływ 
na układ immunologiczny, ze szczególnym 
uwzględnieniem promowania dojrzewania 
limfocytów B, co wyraża się przez zwiększe-

nie liczby receptorów powierzchniowych dla 
IgD oraz dopełniacza, pobudzenia proliferacji 
limfocytów wytwarzających przeciwciała, 
stymulację dojrzewania limfocytów T gra-
sicy, powodującą nabycie przez nie feno-
typu komórek pomocniczych. Wiele uwagi 
poświęca się działaniu przeciwzapalnemu 
laktoferyny, podkreślając jej synergistyczne 
działanie z niektórymi lekami przeciwwiru-
sowymi. Aktywność tego białka obejmuje 
także: udział w homeostazie żelaza (zwięk-
szenie przyswajalności), immunoregula-
cję, neutralizowanie endotoksyn, regulację 
mielopoezy, gospodarki węglowodanowej 
oraz lipidowej, działanie przeciwzapalne 
i przeciwbólowe. Nazywana na początku 
swojego odkrycia „czerwonym białkiem”  
laktoferyna występuje powszechnie w or-
ganizmie. Mimo że jej zasadniczym źródłem 
są granulocyty obojętnochłonne, białko to 
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syntetyzowane jest także przez komórki 
nabłonkowe wielu narządów i uwalniane do 
odpowiednich wydzielin. W ostatnio prowa-
dzonych badaniach obecność LF wykryto 
także w tkankach zbudowanych z komórek 
innych niż nabłonkowe, co wskazuje na jej 
uniwersalność i niezbędność. O ile wykry-
cie obecności białka nie jest równoznaczne 
z jego syntezą in situ, o tyle zaskakująca 
jest jego obecność nawet w kilkukomórko-
wym zarodku i trofoblaście mysim, mięś-
niach szkieletowych, komórkach mikrogleju 
i istoty czarnej. Zawartość LF w mleku jest 
zależna gatunkowo, w największych ilościach 
występuje w mleku ludzkim 1-2 mg/ml. Stę-
żenie w siarze bydlęcej wynosi około 4-5 g/l 
i jest do stukrotnie wyższe niż w mleku.

kazeina
Kazeina produkowana przez pęcherzyki 
mlekotwórcze stanowi kompleks substancji 
białkowych zbudowany z czterech frakcji (α1 
α2 β κ). Wraz z fosforanami wapnia tworzy 
wielkocząsteczkowe kompleksy micelarne, 
zawierające aminokwasy egzogenne. Jest 
nie tylko źródłem aminokwasów, ale tak-
że aktywnych peptydów uwalnianych pod 
wpływem enzymów trawiennych. Są wśród 
nich peptydy opiatowe, peptydy obniżające 
agregację płytek krwi, peptydy o działaniu 
hipotensyjnym i inne, będące nośnikami jo-
nów metali.

 ciekawym wnioskiem płynącym Z wie-
loośrodkowych badań jest spostrZe-
żenie, że podawanie w formie płynu 
liofiliZowanej siary bydlęcej połą-
cZonej Z fosforanem wapnia ZnacZ-
nie ogranicZało roZwój próchnicy, co 
wskazuje, że kazeina i produkty jej degradacji 
zapobiegają demineralizacji szkliwa zębów. 
Nie bez znaczenia jest tu też fakt, że zawar-
tość związków mineralnych w siarze (poza 
jonami potasu) jest do 10 razy wyższa niż 
w mleku, a ich wykorzystanie przez orga-
nizm sięga ponad 90%.

białka serwatkowe
Białka serwatkowe charakteryzuje wyższa 
od białek kazeinowych wartość biologiczna. 
W gruczole mlekowym syntetyzowane są 
alfa-laktoalbuminy i beta-laktoglobuliny, 
natomiast immunoglobuliny i albuminy po-
chodzą z krwi. W porównaniu z białkami 
kazeinowymi zwierają więcej aminokwasów, 
nie zawierają za to fosforu.

alfa-laktoalbumina bydlęca wykazuje po-
nad 70-procentową homologię do ludz-
kiego odpowiednika tego białka, a także 
wysoką homologię do lizozymu. Jest me-
taloproteiną wiążącą wapń i inne jony me-
tali. Poddana procesom trawienia, uwalnia 
substancje hamujące rozwój patogenów 
bytujących w przewodzie pokarmowym, 
zwłaszcza szczepów E.coli O127. Ponadto 
wśród działań laktoalbuminy wymienia się 
działanie hipotensyjne (obniżające ciśnie-
nie krwi) zbliżone do mechanizmu działania 
ACE-inhibitorów i podnoszenie odporności 
stresowej poprzez dużą zawartość trypto-
fanu będącego prekursorem serotoniny. 
Jeden z produktów degradacji alfa-laktoal-
buminy, alfa-laktofiryna, poza stymulowa-
niem wydzielania mucyny jelitowej, a przez 
to wzmacnianiem bariery jelitowej, pobudza 
także receptory opioidowe, zmniejszając 
odczuwanie bólu. 

wraZ Z kwasem oleinowym na drodZe 
indukcji apoptoZy wykaZuje dZiałanie 
antynowotworowe, co udowodniono 
na modelu glejaka ludZkiego implan-
towanego sZcZurom poZbawionym 
grasicy. Zastosowany kompleks okazał 
się skuteczniejszy w redukcji masy guza 
oraz opóźnienia wystąpienia objawów uci-
skowych. 

Beta-laktoglobulina wykazuje zdolności 
wiązania substancji hydrofobowych, w tym 
długołańcuchowych kwasów tłuszczowych. 
Bierze także udział w transportowaniu wi-
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taminy A. Jej rola i budowa nie zostały 
w pełni wyjaśnione, u gatunku ludzkiego 
nie posiada substancji homologicznej, nie 
jest też trawiona w całości, co można wiązać 
z jej potencjałem alergizującym. Najczęś-
ciej opisuje się jej działanie bakteriobójcze 
i bakteriostatyczne w odniesieniu zarówno 
do bakterii gram dodatnich jak i gram ujem-
nych. Przypisywana jej rola antyoksydacyj-
na w mleku wynika najpewniej z obecności 
aminokwasów siarkowych. jako jedyna 
Z białek serwatkowych ma Zdolność 
wiąZania mutagennych amin hete-
rocyklicZnych, prZeZ co hamuje ich 
aktywność rakotwórcZą, stabili-
Zuje także dna. jak donosZą green-
berg i kaducu, w populacji pacjentów 
Zarażonych wirusem hiV wpływają 
na ZmniejsZenie Zachorowalności na 
inne choroby wirusowe.

Badacze dowodzą, że najskuteczniejszy 
przebieg procesu zabijania bakterii czy wi-
rusów występuje wtedy, kiedy wszystkie 
elementy mogące wpływać antypatogen-
nie współpracują ze sobą. Taka sytuacja 
ma miejsce w przypadku substancji jaką 
jest colostrum, dlatego kierując się wybo-
rem preparatu o tej nazwie należy zwracać 
szczególną uwagę na sposób przetworzenia 
i pozyskania substratu, tak by odpowiadał 
najbardziej naturalnemu wzorcowi. Powinien 
być zatem pobrany maksymalnie do 6 go-
dzin po ocieleniu (im wcześniej tym lepiej) 
oraz nie poddany żadnym modyfikacjom, 
które mogłyby zaburzyć jego naturalną 
równowagę.

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

OlejOwe serum  
do skóry dojrzałej

w ostatnim czasie bardzo popu-
larne stały się sera olejowe dla 
różnego rodzaju cer. Wspieram tę 

inicjatywę całym sercem, ponieważ miesza-
nina odpowiednio dobranych, naturalnych 
olei roślinnych i olejków eterycznych może 
zdziałać cuda.

Zainspirowana tym trendem postanowiłam 
pokazać Wam przepis na regenerująco-ujęd-
rniające, olejowe serum do skóry dojrzałej. 
Skład opiera się na 4 wartościowych olejach: 
z kiełków pszenicy, z nasion pomidora, z róży 
rdzawej i z orzechów laskowych. Oleje te są 
pełne naturalnych antyoksydantów i wita-
min. Tak samo istotne jak oleje bazowe są 
olejki eteryczne, ponieważ efekt aromate-
rapeutyczny pełni w przypadku tego serum 
kluczową rolę. Mieszanka zastosowanych 
olejków ujędrnia, regeneruje i rozświetla skó-
rę. Serum ma piękny, orientalno-cytrusowy 
zapach, a do tego bardzo dobrze się rozpro-
wadza i wchłania, pozostawiając na skórze 

delikatny „film” ochronny. Serum olejowe 
doskonale sprawdzi się przy cerze suchej, 
a jeżeli masz problemy z przetłuszczaniem 
się skóry, również możesz stosować to se-
rum, ale pamiętaj, żeby stosować je na noc.
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Przepis
Ilość: 30 ml 
Czas przygotowania: 5 minut
Trudność: łatwe
Przygotuj: wagę z dokładnością do 0,1 g, 
butelkę z zakraplaczem 30 ml.

•	 Olej z kiełków pszenicy     8,0 g
•	 Olej z nasion pomidora     8,0 g
•	 Olej z róży rdzawej     7,0 g
•	 Olej z orzechów laskowych     5,0 g
•	 Olejek eteryczny pomarańczowy  

7 kropli
•	 Olejek eteryczny z kadzidłowca   

(Boswellia carteri)     6 kropli
•	 Olejek eteryczny mirrowy     5 kropli
•	 Olejek eteryczny cytrynowy     5 kropli
•	 Olejek eteryczny z drzewa różanego     

5 kropli
•	 Olejek eterycznych paczulowy     3 

krople

Wytaruj butelkę bez zakrętki na wadze i od-
waż po kolei wszystkie oleje. Na koniec dodaj 
olejki eteryczne, zamknij butelkę i wstrząśnij. 
Zapach „przegryzie się” dopiero po 2-3 go-
dzinach, ale bez względu na to, serum jest 
gotowe do użytku od razu po przygotowaniu.

Sposób użycia: po dokładnym oczyszczeniu 
skóry, odmierz kilka kropel serum na dłoń, 
rozprowadź po twarzy i szyi, a następnie 
rozpocznij delikatny masaż opuszkami pal-
ców. Po skończonym masażu nie musisz 
zmywać twarzy ani nakładać dodatkowo 
innych kosmetyków pielęgnacyjnych.

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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Polecam  
- Michał Chudyk
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Zupa ziemniaczana

Warzywa obrać i umyć. Włoszczyznę zetrzeć na 

grubych oczkach, pora drobno pokroić. Z ziemnia-

ków zrobić drobną kostkę. Na oliwie podsmażyć 

warzywa, dusić przez chwilę, następnie dodać kon-

centrat i smażyć jeszcze 10 minut. Zalać 1,5 l wody, 

osolić i zagotować, dodać kostkę ziemniaczaną 

i gotować na wolnym ogniu do miękkości. Maślan-

kę wymieszać z mąką i zagęścić zupę, zagotować 

i doprawić pieprzem i majerankiem.

Makaron z dynią

Dynię obrać, pokroić w kostkę, podsma-

żyć na oliwie z kostką cebuli i kawał-

kami czosnku. Dusić kilka minut, 

następnie zmiksować, zalać bulionem 

i zagotować. Pomidory pokroić w 

drobne paseczki i dodać do sosu, 

który doprawiamy do smaku solą 

oraz tabasco. Sosem polewamy 

uprzednio ugotowany makaron 

i posypujemy drobno potartym 

serem.

Gęś z jabłkiem

Pierś natrzeć przyprawami, pozostawić w chłod-

nym miejscu na kilka godzin. Mięso obsmażyć i 

podlać cydrem, dusić. Dodać kostkę cebuli, cząstki 

jabłek i żurawinę, dusić do miękkości podlewając 

cydrem lub wywarem.

300 g włoszczyzny
100 g pora
500 g ziemniaków
200 ml maślanki
2 łyżki mąki

3 łyżki oliwy
łyżka koncentratu 
pomidorowego
sól, pieprz, majeranek

pierś z gęsi
250 g jabłek
150 g cebuli
50 g żurawiny

100 ml cydru
sól, pieprz, majeranek

400 g makaronu
pół dyni
5 suszonych pomidorów ze 

słoika
1 cebula

3 ząbki czosnku
szklanka bulionu
100 g sera twardego
3 łyżki oliwy
sól, tabasco
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Wśród leków OTC na ból gardła  
w postaci tabletek zawierających 
lidokainę i chlorek cetylopirydynio-
wy w oparciu o CHPLe. Orofar MAX 
Chlorek cetylopirydyniowy 2 mg + 
1 mg chlorowodorek lidokainy pa-
stylki twarde. 

Wskazania do zastosowania: 
Miejscowe leczenie antyseptyczne 
stanów zapalnych gardła i jamy 
ustnej, a także łagodzenie dolegli-
wości bólowych w tych stanach. 
Orofar Max jest wskazany do za-
stosowania u dorosłych i dzieci w 
wieku powyżej 6 lat. 

Przeciwskazania: Nadwrażli-
wość na substancje czynne, inne 
środki miejscowo znieczulające z 
grupy amidów lub na którąkolwiek 
substancję pomocniczą. Przedmiot 
odpowiedzialny: GlaxoSmith-Kline 
Consumer Haelthcare Sp. z o.o. v. 
XI.2015


