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w ogródku

Śmiech to
zdrowie

Wiosenny

temat
numeru

głód witaminowy

Śmiech
to zdrowie!
„Śmiech to zdrowie” - mówimy
bardzo często, ale raczej opisujemy
to zdanie dość intuicyjnie, bez
znajomości popierających tę tezę
dowodów. Tak więc oto dowody, że
śmiech, uśmiech i uśmiechanie się
naprawdę są dla nas zdrowe!
jak PoWstaje śmiech?

Śmiech powstaje w centralnym układzie nerwowym.
Ośrodek poczucia humoru
w mózgu jest zlokalizowany
w korze mózgowej. Śmiech
jest spontaniczną reakcją
układu nerwowego, niezależną od naszej woli, lub może być działaniem przez nas
zaplanowanym.
Gelotologia to koncepcja
medyczna zakładająca leczenie śmiechem. Stąd terapeuci-clowni na oddziałach
pediatrycznych, stąd też kluby
śmiechu, w których członkowie spotykają się, żeby się razem... pośmiać. Nie z siebie, ale
razem z sobą, by mieć udany
dzień i wzmocnić organizm.
śmiech sPrzyja
sukcesoWi

Śmiech zmniejsza nieśmiałość, łagodzi lęki, zjednuje akceptację otoczenia.
Uśmiech i uśmiechanie się
są niezbędne do nawiązania relacji z drugą osobą i do
skłonienia jej do otwartości.
Bez radości nie jest możliwe
ani efektywne działanie, ani
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kreatywne myślenie.
Wystarczy pomyśleć o ludziach, którzy cierpią na
depresję. Przyjmując, że
spontaniczny śmiech jest
oznaką dobrego samopoczucia, ludzie z depresją ani
się nie śmieją, ani skutecznie nie działają. Ludzie z poczuciem humoru są bardziej
kreatywni, mają lepsze relacje
z innymi osobami w pracy.
Większość amerykańskich
szefów firm bardziej wierzy
osobom z poczuciem humoru
i chętniej je zatrudnia. W Europie Zachodniej pracodawcy
coraz częściej organizują dla
pracowników kursy rozwijające poczucie humoru, ponieważ uśmiech i poczucie
humoru pomagają w zdobywaniu klientów. Śmiech integruje nasze społeczeństwa ze
sobą i ułatwia przełamywanie
granic językowych, religijnych, rasowych.
Polecam więc codzienne sesje śmiechowe. Ja, żeby
inni się ze mnie nie śmiali,
że śmieję się sam do siebie,
oglądam komediowe seriale.
Mam swoje ulubione, któ-

re dają mi porządną dawkę śmiechu, a więc zdrowia.
Życzę dużo uśmiechu i dużo
powodów do głośnego, radosnego śmiania się!
skutki śmiania się
są dość PoWażne,
ale nie bój się!
są PozytyWne. śmiech:

• obniża ciśnienie krwi;
• powoduje wydzielenie do
krwi zwiększonych ilości
beta-endorfin, naturalnych
substancji euforyzujących
i uśmierzających ból;
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minuta

śmiechu

wtedy zamiast średnio pół
litra powietrza, wdychasz
go półtora litra. Dzięki temu Twój organizm zostaje
znacznie lepiej dotleniony;
• szybciej bije Twoje serce,
co nie tylko wpływa pozytywnie na pracę samego
serca, ale również na cały
organizm, gdyż krew wtedy szybciej krąży i dostarcza większej ilości tlenu do
organizmu;
• śmiejąc się wprawiasz
w ruch mięśnie klatki piersiowej, w tym mięśnie żebrowe i brzucha. Praca tych

= 45 minutUwaga!
relaksu

• zwiększa w organizmie stężenie immunoglobulin A,
przeciwciał zapobiegających chorobom górnych
dróg oddechowych i układu pokarmowego;
• jest znakomitym ćwiczeniem mięśni brzucha, piersi,
ramion i szyi;
• pobudza aktywność mózgu;
• poprawia wentylację płuc;
• gdy zaczynasz się śmiać,

mięśni powoduje, że z jamy
brzusznej krew przetacza się
w kierunku serca, w ten sposób wspomagając krwiobieg;
• podczas śmiechu w ruch
zostają wprawione mięśnie twarzy. Dzięki takiemu masażowi Twoja skóra
staje się jędrniejsza; dzięki śmiechowi lepiej też
funkcjonuje nasz system
odpornościowy.
Porady z Apteki nr 01/2019

Szanowni Czytelnicy
zdrowych nawyków. Bogactwo świeżych owoców
oraz warzyw umożliwia
dostarczanie organizmowi
niezbędnej porcji witamin
każdego dnia. Coraz dłuższe i cieplejsze dni to wspaniała okazja do rozpoczęcia
rozmaitych form aktywności fizycznej na świeżym
powietrzu.
W najnowszym numerze
znajdą Państwo wskazówki
dotyczące codziennej diety. Artykuł poświęcony roli witamin w organizmie
człowieka pozwoli zweryfikować, czy dostarczamy
swojemu organizmowi niezbędnych substancji. W tej
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W numerze:

Z

wielką przyjemnością oddajemy
w Państwa ręce
najnowszy numer kwartalnika ,,Porady
z Apteki”. W czasie kiedy
powstawał ten numer za
oknem panowała jeszcze zima, a ciepłe promienie wiosennego słońca pozostawały
w sferze marzeń. Teraz, kiedy
wiosna sprawiła, że wszystko
budzi się do życia, zachęcam
Państwa do zwrócenia szczególnej uwagi na kondycję
oraz dobre samopoczucie
swojego organizmu.
Wiosna to idealny moment na wprowadzenie
do swojego trybu życia

edycji postaramy się przybliżyć Państwu tajniki kuchni
śródziemnomorskiej, uznawanej obecnie za jedną z najzdrowszych na świecie!
Kolejnym bardzo aktualnym tematem jest odpowiednia pielęgnacja skóry
narażonej na promienie słoneczne. Pierwsze dni, kiedy nasza skóra ma kontakt
z większą niż w czasie zimy
ekspozycją na słońce, mogą być niebezpieczne. Warto zadbać o odpowiednią
profilaktykę, która pozwoli uniknąć nieprzyjemnych
efektów pierwszych wiosennych weekendów, jakimi
mogą okazać się poparzenia

słoneczne.
Myśląc o odpowiedniej
kondycji organizmu nie
można pominąć kwestii
związanych z dobrym samopoczuciem psychicznym.
Zachęcam Państwa do zapoznania się z artykułem na
temat problemu naszej cywilizacji, jakim jest stres.
Mam nadzieje, że przygotowane przez naszą redakcję
artykuły okażą się inspiracją do zwrócenia uwagi na
potrzeby swojego ciała oraz
ducha!
Na sam koniec życzę Państwu ogromnego zastrzyku
wiosennej energii!
Anna Boryka
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Wątroba Wątroba to jeden z niewielu organów, o które
powinniśmy dbać w szczególny sposób. Jest to
narząd całkowicie nieunerwiony, jednakże nie
oznacza to, że możemy zaniedbać go i całkowicie
się nim nie przejmować. Wątroba pełni wiele
ważnych funkcji, począwszy od przekształcania
węglowodanów złożonych, poprzez syntezę
IGF-1, cholesterolu, glikogenu, czynnika
krzepnięcia krwi, żółć, aż do neutralizacji toksyn.

W

związku
z tak licznymi zadaniami
realizowanymi przez
wątrobę, bardzo trzeba
uważać na to, by jej nie
przeciążyć. Nie licząc
zaburzeń wrodzonych,
szacuje się, że około 15%
ludzkości ma problemy z tym
narządem.

Co powoduje
choroby wątroby?
Przede wszystkim zła dieta. Do najważniejszych jej
składników, które obciążają
pracę wątroby, zaliczyć można alkohol, lekarstwa i tłuszcze zwierzęce. Ich nadmierna
ilość powoduje, że wątroba
zwyczajnie „nie wyrabia”,
a co za tym idzie, może nastąpić kilka związanych z tym
powikłań. Początkowo może
ograniczyć się to do jednorazowego obrzęku wątroby,
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która zacznie dotykać woreczka, w którym jest osadzona, a to z kolei wywoła u nas
ból. Jednorazowy przypadek
takiego bólu powinien być
dla nas sygnałem, że zaczyna
dziać się coś złego i powinniśmy zmienić dietę.
W przypadku kiedy jednak zaniedbamy ową przypadłość, okazać się może, że
dopadnie nas z czasem kolka
wątrobowa, marskość czy kamica żółciowa. Oczywiście to
tylko drobne przykłady chorób, na które się narażamy.
Wątroba ma sporo pracy
do wykonania, nie możemy zapomnieć o tym ważnym fakcie. W pewnych
sytuacjach należy jej się więc
odpoczynek. Mimo faktu,
że posiada jako jeden z nielicznych organów zdolności regeneracji, to ma swoje
ograniczenia. Przede wszystkim, kiedy wystąpi u nas ból
wątroby, trzeba dać sobie
Porady z Apteki nr 01/2019

ﬁltr, o który trzeba zadbać
chwilę odpoczynku. Czasem wystarczy usiąść, poczekać chwilkę i ból minie,
i co najważniejsze, przestać
ją truć. Ludzie narzekający
na problemy z wątrobą to
najczęściej ludzie otyli, lekomani i ci, którzy nadużywają
alkoholu.

Jak poznać,
że z wątrobą
zaczyna dziać
się niedobrze?
Oczywiście ból wątroby to
tylko jeden z paru objawów,
jakie mogą nastąpić. Bardzo
często spotykanym znakiem,
r
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alarmującym nas odnośnie
naszego stanu zdrowia jest
uczucie sytości w sytuacji,
kiedy nie powinno to następować. Występuje też
znaczny spadek łaknienia.
Im bardziej zaawansowane
stadium choroby wątroby,
tym objawy mogą się nasilić
i powodować wymioty, czy
zżółknięcie skóry.
Wątroba to nasz naturalny filtr, który w ciągu dnia
wykonuje tysiące przemian
opartych na tym, co spożywamy. Kiedy wątroba zaczyna nie wyrabiać, odczuwamy
negatywny skutek tychże
a

m

a

substancji, z których organizm nie został oczyszczony.

mierne ilości również szkodzą. Standardowo, tak jak
w większości diet, starajmy się ograniczyć słodycze
i wszystko, co tuczy, kosztem
tego, co zawiera witaminy.
Bardzo dobrze jest stosować przeróżnej maści zioła,
albowiem wiele z nich bardzo dobrze wpływa na stan
wątroby.
Kiedy już mowa o leczeniu,
zazwyczaj ogranicza się ono
do stosowania leków i ziół.
Bywają jednak przypadki,
kiedy jedynym wyjściem
jest przeszczep bądź wycięcie chorej części wątroby.

Jak poradzić sobie
z problemami
z wątrobą?
Oczywiście o wiele łatwiej
jest zapobiegać niż leczyć,
dlatego też wskazane jest
stosowanie odpowiedniej
diety. Najważniejsze, by nie
przesadzać z tym, co powoduje ból, czyli z wszystkim,
co tłuste i posiada skomplikowany skład chemiczny. Zastanówmy się dwa
razy zanim zadecydujemy
o użyciu soli, gdyż jej nadr
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Preparat dla kobiet i mężczyzn

Steruj upływem czasu
Biosteron 25 mg DHEA o udowodnionej klinicznie skuteczności,1
z najwyższą dawką dostępną na rynku bez recepty
√ Poprawia libido i potencję, dzięki temu zwiększa satysfakcję z życia seksualnego
08/BIO/2018

√ Zmniejsza uczucie nadmiernego zmęczenia oraz poprawia funkcje poznawcze pamięć i koncentrację
√ Zapobiega odkładaniu tkanki tłuszczowej w organizmie, związanej ze zmianami hormonalnymi

Referencje: 1. ChPL Biosteron.
Biosteron (Dehydroepiandrosteronum). Dostępne dawki: tabletki 10 mg, 25 mg. Skład: Substancją czynną leku jest dehydroepiandrosteron (DHEA) w ilości 10 mg lub 25 mg. Wskazania: Uzupełnienie niedoborów dehydroepiandrosteronu
(DHEA). Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję. Rak piersi, jajnika lub inne nowotwory estrogenozależne. Łagodny rozrost gruczołu krokowego i rak gruczołu krokowego, rak sutka u mężczyzn.
Ciężka niewydolność wątroby. Ciężka niewydolność nerek. Ciąża i okres karmienia piersią. Opakowanie: 10 mg- 60 tabletek, 25 mg- 30 tabletek, 25 mg- 60 tabletek. Dawkowanie: Dorośli: Dawkowanie produktu leczniczego Biosteron należy
dostosować do płci, wieku, stężenia DHEA w osoczu oraz skuteczności leczenia u konkretnego pacjenta. Stężenie endogennego DHEA w osoczu jest mniejsze u kobiet niż u mężczyzn, a ponadto kobiety są bardziej narażone na androgenne działania
niepożądane leku. U obu płci niedobory DHEA nasilają się z wiekiem. Zalecana początkowa, jednorazowa dawka dobowa dla kobiet wynosi 5 mg, natomiast zalecana dawka maksymalna wynosi 25 mg. Zalecana początkowa, jednorazowa dawka
dobowa dla mężczyzn wynosi 10 mg, natomiast zalecana dawka maksymalna wynosi 50 mg. Początkową dawkę należy stopniowo zwiększać (o 5 do 10 mg co 2 tygodnie) do czasu uzyskania pożądanych efektów terapeutycznych. Zalecane jest
stosowanie najmniejszej skutecznej dawki. Efekt działania produktu leczniczego nie jest natychmiastowy i występuje po kilku tygodniach stosowania. Biosteron jest przeznaczony do długotrwałego stosowania. W przypadku konieczności długotrwałego stosowania dawek większych niż 25 mg u kobiet i 50 mg u mężczyzn (tylko w porozumieniu z lekarzem) należy regularnie oznaczać stężenie DHEA w osoczu i we właściwym czasie wykonywać odpowiednie badania lekarskie. Pacjenci
w wieku podeszłym: U pacjentów w podeszłym wieku występuje nasilony niedobór DHEA. W tej grupie pacjentów należy odpowiednio zwiększyć dawkę produktu leczniczego Biosteron. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek: Biosteronu nie
należy stosować u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek. Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby: DHEA ulega przemianom metabolicznym w wątrobie oraz jest wydalany z żółcią. W związku z tym, produktu leczniczego Biosteron
nie należy stosować u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Sposób podawania: Biosteron należy przyjmować raz na dobę, doustnie, rano, zgodnie z naturalnym rytmem wydzielania DHEA. Biosteron należy przyjmować z
posiłkiem, aby ułatwić jego wchłanianie. Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.,ul. Ostrzykowizna 14A, 05-170 Zakroczym. Pozwolenia MZ:
Biosteron 10 mg- pozwolenie nr 9580, Biosteron 25 mg- pozwolenie nr 9610.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj
się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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Dobroczynne
działanie światła
Niedobór światła słonecznego wpływa niekorzystnie na samopoczucie
człowieka. Jest to związane z wydzielaniem dużej ilości melatoniny,
hormonu regulującego rytm dobowej aktywności. Gdy jest go
w organizmie za dużo, może pojawić się depresja. Warto więc pamiętać
o dobroczynnym wpływie światła i w pełni go wykorzystać

O

leczniczym
działaniu
promieni słonecznych wiedzieli już starożytni Grecy
i Egipcjanie. Dzięki promieniom słonecznym w organizmie powstaje witamina D,
która zapobiega krzywicy
i osteoporozie. Dziś wykorzystuje się lecznicze działanie światła w światło - bądź
fototerapii. Według specjalistów światło może pobudzać procesy zachodzące
w komórkach, zwiększa odporność, wspomaga przemianę materii oraz reguluje
ciśnienie krwi. Popularnym
zabiegiem stosowanym
w lecznictwie jest naświetlanie lampami, np. solluxem.
W metodzie tej wykorzystuje się fakt, iż światło stymuluje mechanizmy obronne
organizmu, zwiększając tym
samym jego odporność.
Światło słoneczne zawiePorady z Apteki nr 01/2019

ra 40% promieni świetlnych
widzialnych, 59% podczerwonych cieplnych i tylko 1%
ultrafioletowych (UV). Promieniowanie ultrafioletowe
obejmuje zakres fal o długości od 10 do 400 nm. Umownie, ze względu na energię
i długość promieniowania,
podzielono je na trzy zakresy:
A, B i C. Atmosfera, przede
wszystkim warstwa ozonowa, pochłania niemal całe
UVC, dużą część UVB, najmniej – UVA.
UVA – 400 -320 nm. Jego poziom nie zmienia się
w ciągu dnia ani roku. Przenika przez chmury, szyby.
Jest odpowiedzialne za fotostarzenie się skóry, odczyny
alergiczne i fototoksyczne.
Najgłębiej penetruje skórę,
aż do tkanki podskórnej.
UVB – 320 – 290 nm . Penetruje naskórek i dociera do
skóry właściwej. UVB oddziałuje na nas 10-100 razy

silniej niż UVA . W głównej mierze odpowiada za
opaleniznę , ale i przykre jej
konsekwencje. Powoduje
nowotwory skóry. Promieniowanie UVB uczestniczy
również w produkcji witaminy D, do reakcji wystarczą
znikome ilości tych promieni - na tyle niewielkie, że nie
przyciemnią nam skóry.
UVC – 290 – 10 nm praktycznie bez znaczenia, bo niemal
całe pochłania atmosfera.
oPalanie nastęPuje
dWuetaPoWo

Szybkie przyciemnienie
skóry następuje, gdy ciemny
barwnik, melanina, uwalniana jest z komórek skóry go
zawierających – melanocytów. Po kilku dniach zaczyna
się produkcja nowych cząsteczek melaniny i powstaje
opalenizna charakterystyczna dla długiego słonecznego
urlopu.

filtry

Filtry chroniące skórę
przed ultrafioletem dzielą się na chemiczne, które
absorbują energię promieniowania, niejako nie dopuszczając do przekazania
jej komórkom skóry, oraz
fizyczne, które działają jak mikrolustra i mają
za zadanie „odesłać” promieniowanie poza skórę.
Filtry chemiczne to m.in.
oktokrylen (chroni przed
UVB), trisiloksan drometrizolu (silatrisol, UVA
i UVB), metoksydibenzylometan butylu (parsol 1789,
avobenzon UVA). Ciekawą
substancją jest Tinosorb M,
który działa dwojako: jak
filtr chemiczny i fizyczny.
Filtry fizyczne to np. dwutlenek tytanu i tlenek cynku. Chronią głównie przed
ultrafioletem z zakresu B.
cd. na str. 8
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faktor

Tzw. „faktor”, oznaczany jako SPF lub IP – jest to
w uproszczeniu wartość, ile
razy dłużej po zastosowaniu
filtra trzeba czekać na efekt
opalania osiągnięty bez filtra.
Dla przykładu – filtr 6 powoduje, że opalenizna, jaką
uzyskalibyśmy po godzinie,
pojawi się dopiero po sześciu, jeżeli zastosujemy filtr.
Nie oznacza to „zgody” na
dłuższe opalanie! W praktyce warto zapamiętać, że
skala ta jest logarytmiczna,
dlatego różnice w blokowaniu promieniowania pomiędzy filtrami o faktorach
30, 35, 50 są dużo mniejsze
niż między SPF 6, 12 i 25.
Niestety, te dane dotyczą tylko UVB. Efekt promieniowania UVA jest trudny do
r

e

oceny (uszkodzenie skóry
nim spowodowane długo
się rozwija), dlatego tylko
nieliczni producenci podają
stopień ochrony przed tym
zakresem promieniowania.
Przy tym wartości te nie są
ustandaryzowane.

higiena oPalania

Opalanie nie jest „zdrowe”, choć zabronić opalania
się nie da i nikt by tego nie
chciał. Unikaj przebywania na ostrym słońcu, czyli
w godzinach 11.00-15.00,
chroń zwłaszcza dzieci.
Noś kapelusz, czapkę
z daszkiem.
Pamiętaj, że promieniowanie UV przenika przez
cienkie ubrania, a w ubraniach ze sztucznego tworzywa można się nawet opalić!
Filtry najczęściej „uspokajają” nasze sumienia – zapominamy, że nie chronią
na ogół przed UVA, które
silniej oddziałuje na osobę, która zabezpieczona
filtrem uważa, że może na
słońcu przebywać dłużej.
Filtr najlepiej nałożyć co
najmniej kwadrans przed

SPF 2 blokuje 50% SPF 15
(93,3%), SPF 30 (96,7%)
a SPF 50 (98%)
Ogólnie można przyjąć, że
filtry promieniowania UVB
do SPF 20-25, zatrzymujące
ok. 95% promieniowania,
są wystarczające dla kilkudziesięciominutowego pobytu na plaży dla przeciętnego
Kowalskiego. Wyższe polecamy szczególnie osobom
wrażliwym, o jasnej karnacji oraz do smarowania
miejsc szczególnie narażonych – np. obecnych na skórze znamion.
k

l

a

wyjściem z domu.
Chroń oczy okularami
przeciwsłonecznymi – ale
tylko z filtrem UV, zwykłe
powodują, że szerzej rozwarte źrenice przepuszczą więcej promieniowania do oka.
Zastosuj na usta pomadkę
z filtrem co najmniej 17.
Nie żałuj kosmetyku z ﬁltrem – zbyt cienko rozsmarowany „wysoki faktor”
staje się mało skuteczny.
Po kąpieli należy ponownie nałożyć filtr, wodoodporne również zmywają się
po pewnym czasie. Jeżeli
zażywasz leki, sprawdź, czy
nie działają fotouczulająco.
Podobnie mogą działać niektóre składniki pożywienia.
Jeżeli na skórze zauważysz
coś niepokojącego - skontaktuj się z lekarzem.
m

a

W
Czas, kiedy żegnamy zimę i z wielką
radością witamy wiosnę, dla wielu z nas
stanowi zapowiedź bardzo uciążliwych
objawów chorobowych, które
nazywamy alergią

edług danych WHO, problem
reakcji alergicznych dotyczy od
30 do 40% mieszkańców kuli
ziemskiej. W Europie częstotliwość występowania alergii jest jeszcze wyższa i sięga około połowy populacji, a Polska po
Wielkiej Brytanii i Niemczech należy do czołówki najbardziej uczulonych społeczeństw.
Tak wielka liczba chorych sprawia, że leczenie
objawów alergicznych obciąża bardzo mocno
budżety domowe i drenuje zasoby finansowe
publicznej służby zdrowia. Jak wielkie są to
wydatki niech świadczy fakt, iż w USA w 2007
roku na koszty związane z leczeniem chorób
alergicznych oraz straty wynikające z absencji
w pracy przeznaczono sumę 40 mld. dolarów,
czyli ponad 120 mld. złotych. Przytoczone dane
w sposób bezdyskusyjny klasyfikują dolegliwości alergiczne w grupie najbardziej uciążliwych
chorób cywilizacyjnych.

Alergia - problem

blisko połowy Polaków
Czym jest alergia
i dlaczego dotyczy
akurat tych
konkretnych osób?
Pojęcie alergii zostało
wprowadzone na początku
ubiegłego wieku przez Klemensa von Pierqueta i oznacza niepożądaną i nadmierną
reakcję układu odpornościowego na kontakt z czynnikami zewnętrznymi, zwanymi
alergenami lub antygenami.
Owe antygeny w swojej naturze są nieszkodliwe, a układ
odpornościowy nie powinien
przeciwko nim uruchamiać
mechanizmów obronnych.

Objawy alergii to właśnie
skutek nadmiernej reakcji ze
strony naszego układu obronnego. Ciekawy jest proces budowania tej nadgorliwości.
Przy pierwszym kontakcie
np. z sierścią kota czy pyłkiem
lipy, dochodzi do identyfikacji i zapamiętania szczegółów
alergenu, aby przy kolejnym
razie wywołać objawy kataru
siennego, pokrzywki czy astmy oskrzelowej.
W skrajnych przypadkach
reakcja może być na tyle silna,
że bez podania odpowiednich leków na czas może
doprowadzić do zgonu, mówimy wówczas o wstrząsie

anafilaktycznym.
Wiemy zatem, co leży
u podstaw alergii, w takim
razie odpowiedzmy sobie,
skąd się to zaburzenie bierze.
Skłonność do uczuleń jest
w dużej mierze przekazywana drogą dziedziczenia. To od
naszych rodziców, dziadków
i innych krewnych otrzymujemy swego rodzaju program,
który określa poziom reakcji
na kontakt z otoczeniem. Wysoki stopień nadwrażliwości
otrzymany wraz z kodem genetycznym nosi nazwę atopii
i mówi o skłonnościach do
alergii. Ludzie z atopią reagują w sposób alergiczny,

w szczególności na antygeny
wziewne i kontaktowe, co objawia się alergicznym nieżytem nosa (katar sienny) lub
atopowym zapaleniem skóry.

Źródła
alergenów
Większość alergenów ma
budowę białkową i jest elementem innego organizmu
roślinnego bądź zwierzęcego. Wykazują one zdolność
przenikania przez naturalne
bariery ochronne występujące w organizmie ludzkim.
Umożliwia im to ich budowa chemiczna, która często
przypomina cechy enzymów
cd. na str. 10
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cd. ze str. 9

trawiennych. Alergeny możemy opisywać w trzech
grupach.
1.Alergeny inhalacyjne,
wśród których dominują:
pyłki roślin, pierze ptaków,
kurz i roztocza, sierść zwierząt, zarodniki grzybów
pleśniowych.
2. Alergeny pokarmowe,
do których należą: mleko
krowie, jaja, ryby, orzechy,
marchew.
3. Alergeny iniekcyjne:
jady owadów, np. osy, szerszenia, surowica zwierzęca,
leki w postaci pozajelitowej,
głównie szczepionki, antybiotyki, preparaty żelaza.
Możemy także zaobserwować alergiczne reakcje
krzyżowe, to znaczy występowanie podobnych pod
względem budowy antygenów występujących w różnych źródłach, np. osoby
uczulone na banany reagują
także na awokado i lateks.
Wiedza na temat alergenów wywołujących objawy
uczulenia, a przede wszystkim możliwości ich eliminowania z otoczenia, to
podstawowa metoda profilaktyki przeciwalergicznej.
O ile stosunkowo łatwo jest
kontrolować występowanie
w pożywieniu składników
uczulających i wykluczać je
z diety, to dużo trudniejsza
jest walka z domowym kurzem zawierającym roztocza
i ich odchody, które najczęściej wywołują objawy alergii, a występują w powietrzu.
Istnieją preparaty ułatwiające usuwanie roztoczy kurzu
domowego z powietrza, dywanów i innych powierzchni domowych oraz odzieży.
Na uwagę zasługują produk-
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ty z serii Allergoﬀ, pomocne w walce z tymi małymi
szkodnikami. Najtrudniej
jest odizolować pacjenta od
pyłków roślinnych masowo
występujących w okresach
pylenia roślin. W okresie
wiosny i lata komunikaty dla alergików informują
nas o nasileniu konkretnych
alergenów wziewnych. Należy wówczas unikać przebywania w miejscach, gdzie
stężenie tych pyłków jest największe. Jest to o tyle trudne,
że są to bardzo małe twory
i łatwo są przenoszone przez
wiatr, nawet na bardzo duże
odległości. Często nie da się
całkowicie uniknąć kontaktu z pyłkami traw, komosy,
brzozy, olchy czy lipy, no chyba że mamy możliwość na
pewien czas zmienić strefę
klimatyczną i wyjechać tam,
gdzie zmora pyłkowa za nami nie podąży.

Metody walki
z alergią
Choroby alergiczne należą
do schorzeń przewlekłych
i w sposób znaczny obniżają
komfort życia, a w niektórych przypadkach ich objawy stają się groźne dla życia.
Należą do nich: astma,
alergiczny nieżyt nosa,
atopowe zapalenie skóry,
pokrzywka, anafilaksja –
ciężkie uczulenie, np. na ukąszenia owadów, uczulenie na
leki i pokarmy.
Dotyczy to chorych w każdym wieku, nie omija
także najmłodszych
dzieci, w których
dominują alergie
p ok ar mowe
i skórne. Reakcja alergiczna jest
swoista, skie-

rowana przeciwko konkretnym alergenom, dlatego
najskuteczniejszą metodą
leczenia jest kuracja odczulająca. Obejmuje ona wykonanie testów alergicznych
oznaczających najbardziej
szkodliwe antygeny, a następnie wprowadza immunoterapię mającą na celu
wyregulowanie odpowiedzi
układu odpornościowego na
kontakt z antygenem.
Leczenie to podlega określonym schematom, czasami
bywa kosztowne, w zależności od stosowanych szczepionek, jednak daje nadzieje na

całkowite wyleczenie. Jest
to metoda skierowana na
przyczynę zaburzeń i dlatego jej efekty są najbardziej
trwałe. Oprócz tego stosujemy wiele leków działających
objawowo. Astmę leczymy
przede wszystkim wziewnymi lekami przeciwzapalnymi. Najskuteczniejsze
w tym względzie są glikokortykosteroidy. Mimo że
są to substancje hormonalne
o bardzo silnym działaniu
ogólnym na organizm, to podawane miejscowo w postaci
inhalacji działają tylko w obrębie dróg oddechowych,
nie wywołując szkodliwych
działań ubocznych. Sterydy
wziewne są
także najskuteczniejsze
w alergicznym katarze
siennym. W leczeniu skórnych
zmian o podłożu alergicznym są
one także
lekami
pi e r w szego
planu,
ważne, aby
w y bierać
preparaty
o działaniu
miejscowym. Na
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czym polega zatem taka uniwersalność działania glikokortykosteroidów? Otóż są to
substancje zbliżone do naturalnych, których mechanizm
działania polega na modyfikowaniu reakcji zapalnej,
co znacznie łagodzi objawy
stanu zapalnego, będącego
głównym objawem reakcji
alergicznej. Stan zapalny
w przebiegu alergii to głównie obrzęk, zaczerwienie, pokrzywka, zwiększony wysięk.
W leczeniu skórnych dolegliwości bardzo ważną rolę
pełni prawidłowa pielęgnacja
skóry. Należy dbać o odpowiedni poziom nawilżenia
skóry, stosując odpowiednie
serie kremów, środków natłuszczających do kąpieli, tak
zwanych emolientów.
Istnieje spora grupa leków
przeciwalergicznych stosowanych doustnie, których celem
jest zmniejszenie uciążliwości

objawów uczulenia. Stosowane są doraźnie w fazach zaostrzeń, a ich rola sprowadza
się do odcinania możliwości
niekorzystnego działania histaminy na skórę, błonę śluzową nosa, oczu i oskrzeli.
Wykazują one jednak poważne działanie niepożądane w postaci senności, mogą
upośledzać funkcje psychomotoryczne, tak ważne przy
kierowaniu pojazdami.
Wyzwaniem dla naukowców jest poszukiwanie nowszych leków, pozbawionych
tych ubocznych skutków
i trzeba przyznać, że to się udaje. Nowsze generacje leków,
np. lewocetyryzyna, desloratadyna, bilastyna, mają być wolne od hamującego wpływu na
mózg człowieka, a to znacząco
podnosi ich wartość.

Rokowania
w chorobach
alergicznych

Współczesna wiedza
medyczna i stosowane metody leczenia pozwalają
skutecznie walczyć z objawami alergii, zarówno
przez rozwijającą się wiedzę na temat możliwości
wpływania na odpowiedź
immunologiczną, jak i stale pojawiające się nowe
leki o większej skuteczności, a zarazem mniejszej uciążliwości działań
niepożądanych, z których
najważniejsze to senność
i osłabienie funkcji psychomotorycznych, bardzo
ważnych dla kierowców.
Każdy alergik stosując się
do zaleceń specjalistów lekarzy i farmaceutów może
dobrać dla siebie takie leki,
które pozwolą na normalne życie bez uciążliwych
napadów astmy, wysypek skórnych czy alergii
pokarmowych.

Bardzo ważne jest budowanie świadomości na
temat swojej choroby, a pogłębianie wiedzy zawsze
będzie prowadzić do znalezienia lepszych metod
leczenia, włącznie z całkowitym wyleczeniem.

Porady z Apteki nr 01/2019

Reakcja
anaﬁlaktyczna
Najbardziej dramatycznie przebiega reakcja anafilaktyczna, zwana
także wstrząsem uczuleniowym. Dochodzi do
niej na skutek wprowadzenia substancji uczulającej drogą wstrzyknięcia.
Może to być podanie leku, np. szczepionki lub
antybiotyku, a także po
ukąszeniu przez owady
lub zwierzęta. Obce białko wewnątrz naszego organizmu wyzwala bardzo
silne objawy. Rozpoczyna
się od odczynu miejscowego w postaci zaczerwienienia, obrzęku. Po
pewnym czasie pojawiają
się objawy ogólne w postaci wysypki, zaczerwienienia skóry całego
ciała, wysięku i łzawienia, dochodzi do obrzęku dróg oddechowych
utrudniającego prawidłowy oddech, pojawia się
niepokój i lęk. W ostatniej fazie dochodzi do
utraty przytomności
i silnego spadku ciśnienia krwi. Brak profesjonalnej opieki medycznej
w takiej sytuacji najczęściej prowadzi do zgonu.
Osoby wcześniej mające poważne objawy, np.
po ukąszeniu przez osę,
powinny zawsze informować o tym lekarza
przed podaniem leków
uczulających, a w sezonie letnim, przebywając
na łonie natury, zabezpieczyć się w ampułkostrzykawkę z adrenaliną,
będącą w takiej sytuacji
lekiem ratującym życie.
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Badania ginekologiczne w trosce i z obowiązku
Badania ginekologiczne wykonywane powinny być, o ile lekarz nie zaleci inaczej, raz
w roku. Dzięki temu każda kobieta ma możliwość wczesnego wykrycia ewentualnych
nieprawidłowości. Przede wszystkim jednak jest to szansa na wyeliminowanie zagrożenia
chorób takich jak rak szyjki macicy

B

adanie cytologiczne jest popularną
nazwą badania
rozmazu z szyjki
macicy. Wykonywane jest
ono profilaktycznie w ramach profilaktyki raka szyjki
macicy. Badanie cytologiczne
należy powtarzać raz do roku.
Po utrwaleniu i zabarwieniu
rozmazu lekarz jest w stanie
pod mikroskopem ocenić
stan i ewentualne zmiany komórek nabłonkowych. Poza
możliwością kontrolowania
zmian nowotworowych badanie ułatwia ocenę hormonalną cyklu miesięcznego.
rak szyjki macicy

Nowotwór złośliwy szyjki macicy może pojawić się
w każdym wieku. Sam nowotwór poprzedza pojawienie
się dysplazji szyjki macicy,
znanej również jako wewnątrznabłonkowa neoplazja szyjki macicy. Może ono
ulec przekształceniu do formy nowotworu, sama w sobie
nie stanowi jednak zagrożenia dla zdrowia.
Porady z Apteki nr 01/2019

czy istnieją Wskazania
do Wykonania badaŃ
cytologicznych?

Na rozwój raka szyjki macicy ma wpływ wiele czynników. Jednym z nich jest
aktywność seksualna kobiet nie posiadających stałego partnera, kiedy może
dojść do zarażenia wirusem karcinogennym. Jest on
przenoszony drogą płciową
i w wielu przypadkach jest
odpowiedzialny za powstanie raka szyjki macicy. Innymi powodami powstania
raka szyjki macicy są zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego lub rzęsistka.
Stopień zagrożenia zwiększa się znacznie w przypadku

palenia tytoniu – prawdopodobieństwo wystąpienia
raka szyjki macicy wzrasta
w tym przypadku 16-krotnie! Co ciekawe, rak szyjki
macicy rzadziej występuje
w społeczeństwach, gdzie
powszechne jest obrzezanie.
Udowodniono, ze zmniejsza
ono ryzyko infekcji.
Wczesne stadia rozwoju
raka szyjki macicy są praktycznie bezobjawowe, dlatego pacjentki tak długo
zwlekają z wizyta u lekarza.
Jest to poważny błąd, gdyż
wcześnie wykryty pozwala
na całkowite wyleczenie.

Wskazaniem do wykonywania regularnych badań
cytologicznych jest występowanie nowotworu szyjki
macicy w rodzinie. Również
kobiety, które nie posiadają
stałego partnera powinny
wykonywać je raz lub dwa
razy do roku.
Sygnałami do wykonania badań są krwawienie
i upławy. Jeśli wynik cytologii wykaże jakiekolwiek nieprawidłowości, lekarz zleci
ponowne badanie. W przypadku uzasadnionych podejrzeń choroby wykonywana
jest również kolposkopia, pozwalająca przyjrzeć się ściankom szyjki macicy. Leczenie
raka szyjki macicy obejmuje
radioterapię, chemioterapię
oraz zabiegi chirurgiczne.
Regularne wykonywanie
badań, jak również badanie
cytologiczne, pozwolą na
wczesne wykrycie oraz podjęcie skutecznego leczenia.
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Porady lekarskie

Zapalenie zatok
przynosowych

Z

atoki przynosowe to przestrzenie
powietrzne występujące w czaszce.
Rozmieszczone są w okolicach czoła, szczęki i nosa,
mają ujście do jamy nosowej przez niewielkie otwory.
Zatoki pełnią funkcje nie do
końca sprecyzowane. Uczestniczą w procesie oczyszczania i ogrzewania wdychanego
powietrza. Jako komory powietrzne zapewniają pewną
lekkość głowie oraz pełnią
funkcje tuby rezonansowej
w procesie powstawania głosu. Zatoki, podobnie jak jama nosowa, wyścielone są
obficie urzęsioną błoną śluzową, która wy-
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dziela duże ilości płynu po
to, aby oczyszczać i nawilżać powietrze, które się do
nich dostaje. Ich prawidłowa
funkcja zależy od drożności
ujść zatok do jamy nosowej.
Jama nosowa i zatoki, ze
względu na ciągły kontakt ze
środowiskiem zewnętrznym,
są narażone na kontakt
z wieloma czynnikami chorobotwórczymi
czy alerge-

nami. To właśnie infekcje
wirusowe, bakteryjne oraz
alergie są najczęstszą przyczyną zapalenia błony śluzowej zatok, które to schorzenie
jest bardzo często
występującą

dolegliwością górnych dróg
oddechowych. Czasami
problemów nastręcza wada anatomiczna, która może
się przyczyniać do niedrożności ujść zatok
przynosowych
cd. na str. 16
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cd. ze str. 15

i nawracających stanów
zapalnych. Bywa także, że
pacjenci nie utożsamiają objawów choroby z problemem
zatok. Pojęcie kataru, najczęściej przypisywane zapaleniu
błony śluzowej nosa, może
sięgać głębiej i dotyczyć zapalenia zatok, szczególnie
gdy pojawia się ból głowy.
Jeśli obrzęk śluzówki doprowadzi do zatkania otworów
łączących nos z zatokami, to
stopniowo we krwi płynącej
w naczyniach błony śluzowej
zatok będą się rozpuszczały cząsteczki powietrza wypełniającego zatoki - będzie
spadało ciśnienie powietrza
w zatokach. Silny ból głowy przy zapalnych zatokach
powstaje właśnie na skutek
powstającego podciśnienia,
przypominającego odciąganie tłoka strzykawki przy
zatkanym wylocie.
Postępowanie lecznicze
związane z leczeniem zatok
uzależnione jest od przyczyn
i stopnia zaawansowania
choroby. Należy rozróżnić
ostrą fazę choroby z silnymi objawami, która trwa do
trzech tygodni z ewentualnymi nawrotami w okresie
trzech miesięcy, i fazę przewlekłą trwającą powyżej
trzech miesięcy, która może mniej doskwiera, jednak
leczenie jej jest procesem
długotrwałym.

Typowe objawy
ostrego zapalenia
zatok to:
 charakterystyczny ból uciskowy w okolicach nosa,
szczęki, oczu, czy czoła,
który może się nasilać
przy poruszaniu głową,
a w szczególności przy pochylaniu głowy do przodu,
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PAMIĘTAJ
Kiedy ból głowy jest bardzo silny,
gorączka wysoka, pojawią się wymioty
lub sztywność karku (niemożność
przygięcia głowy do przodu,
brodą do mostka), należy pilnie
zgłosić się do lekarza. Wymienione
objawy mogą bowiem świadczyć
o rozwijającym się zapaleniu opon
mózgowo-rdzeniowych - jednym
z najpoważniejszych powikłań
zapalenia zatok przynosowych.

 gorączka, wodnista wydzielina z nosa, która po
pewnym czasie gęstnieje i może się przekształcić
w wydzielinę ropną. Wydzielina w nosie upośledza
węch, drażni drogi oddechowe spływając po tylnej
ścianie gardła,
 pacjent jest obolały, rozdrażniony, nieszczęśliwy.
W większości przypadków ostre zapalenie zatok
jest spowodowane infekcją
wirusową, w takiej sytuacji
leczenie jest jedynie objawowe. Powinniśmy więc brać
leki, które łagodzą dolegliwości bólowe oraz obkurczą śluzówkę nosa i zatok
zmniejszając ilość wydzieliny i udrożniając ujścia zatok do jamy nosowej. Wśród
leków możemy wymienić
leki przeciwzapalne (paracetamol, ibuprofen, kwas
acetylosalicylowy - ASA)
oraz leki zmniejszające wysięk z błony śluzowej, działające poprzez obkurczenie
naczyń krwionośnych: podawane w postaci aerozoli

i kropli do nosa (nafazolina,
tetryzolina, ksylometazolina) lub stosowane doustnie,
w preparatach złożonych (zawierające pseudoefedrynę).
Należy jednak uważać, preparaty obkurczające naczynia krwiononośne w błonie
śluzowej nie mogą być stosowane dłużej niż siedem
dni, kategorycznie nie mogą
być łączone z alkoholem, nie
powinny być również stosowane u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Ważną
grupę leków stosowanych
w zapaleniu zatok stanowią
mukolityki - leki, których
zadaniem jest rozrzedzenie
wydzieliny i ułatwienie jej
odpływania (bromheksyna,
ambroksol, ACC, Mukolina).
Wspomagająco stosujemy
inhalacje i płukanie solą fizjologiczną, saunę i ciepłe
okłady, wszystko w celu ułatwienia spływania wydzieliny z zatok. W ostateczności
można wykonać płukanie
zatok, zabieg ten jest jednak
mało przyjemny i laryngolodzy decydują się na niego
w ostateczności.

Jeśli jesteśmy osobą dorosłą, nieobciążoną żadnymi
poważnymi schorzeniami
przewlekłymi, możemy podjąć próbę leczenia preparatami dostępnymi w aptece bez
recepty, jednak nie dłużej
niż przez kilka dni. W razie
braku poprawy po takim leczeniu zwykle konieczne jest
włączenia antybiotyku zleconego przez lekarza.
Podobnie w sytuacji, kiedy
ból głowy jest bardzo silny,
gorączka wysoka, pojawią się
wymioty lub sztywność karku (niemożność przygięcia
głowy do przodu, brodą do
mostka), należy pilnie zgłosić się do lekarza. Wymienione objawy mogą bowiem
świadczyć o rozwijającym
się zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych - jednym z najpoważniejszych
powikłań zapalenia zatok
przynosowych.
W postaci przewlekłej
bóle nasilają się okresowo,
cały czas występuje gęsta
śluzowa lub śluzowo-ropna wydzielina spływająca po tylnej ścianie gardła
działająca drażniąco, może upośledzać powstawanie
głosu. Zatkany nos i zatoki
są przyczyną zaburzeń oddechowych w czasie snu,
co znacząco pogarsza stan
ogólny pacjenta. Leczenie
przewlekłego zapalenia zatok
jest procesem długotrwałym
i najczęściej sprowadza się
do stosowania donosowych
postaci glikokortykosteroidów – silnych substancji
zmniejszających stan zapalny (budesonid, fluticason).
Nieskuteczność opisanych
działań, może wymagać zabiegu chirurgicznego oczyszczenia i udrożnienia zatok.
Porady z Apteki nr 01/2019

PoradNik dieTeTyCZNy

Dieta śródziemnomorska najzdrowsza dla serca

R

ozwój medycyny kładzie coraz
większy nacisk na
analizę sposobu
odżywiania i badanie jego
wpływu na rozwijające się
procesy chorobowe. Praktycznie w przypadku każdej choroby o charakterze
przewlekłym należy ocenić
wpływ nawyków żywieniowych na pozytywne lub
negatywne skutki w organizmie człowieka. Na dietę, czyli sposób odżywiania,
wpływ wywiera wiele czynników związanych z tradycją,
kulturą, stanem rolnictwa,
dostępem do naturalnych
zasobów żywności, stanem

finansów domowych. Wielu specjalistów od lat zgłębia
tajemnice wpływu częstego
jedzenie konkretnych pokarmów na kondycję organizmu oraz na funkcjonowanie
poszczególnych elementów
ludzkiego ustroju. W poradniku dietetycznym prześledzimy najważniejsze cechy
oraz wady i zalety najbardziej znanych diet polecanych przez specjalistów.
Mieszkańcy południowych
rejonów Europy, a dokładniej mówiąc basenu Morza
Śródziemnego, należą do
populacji ludzi cieszących
się stosunkowo najmniejszym odsetkiem zgonów

spowodowanych powikłaniami chorób układu krążenia. Przeglądając typowe
menu mieszkańca Sycylii,
Katalonii, czy Dalmacji możemy stwierdzić, że dominują w nim podobne produkty
spożywcze, składające się na
tak zwaną dietę śródziemnomorską. Nie jest to typowa
dieta odchudzająca – problem nadmiaru krągłości
u Włochów, czy Hiszpanów
jest porównywalny do pozostałych społeczeństw – za
to uznaje się ją za najzdrowszy model odżywiania wśród
diet naturalnych. Włoski
styl odżywiania zapewnia
długie życie z mniejszym

ryzykiem rozwoju miażdżycy i chorób nowotworowych. Jest to zdrowa dieta,
która po drobnych modyfikacjach pozwala obniżyć
ilość dostarczanych kalorii,
co w połączeniu z aktywnością fizyczną może przynieść
efekty odchudzające.
Największymi kulinarnymi skarbami tej diety są
produkty zawierające nienasycone tłuszcze roślinne.
Królową wśród nich jest oliwa z oliwek, szczególnie typu
Extra Virgin, na uwagę zasługuje także jedzenie awokado,
orzechów, karczochów, warzyw strączkowych. Cechą
wspólną tych pokarmów jest
cd. na str. 18
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cd. ze str. 17

pozytywny wpływ na przemiany tłuszczów w ustroju,
w szczególności maleje poziom „złego” cholesterolu,
a wzrasta ilość cholesterolu
„przyjaznego”, który chroni
przed miażdżycą. Ważnym
szczegółem kulinarnym tej
diety jest jedzenie produktów mało przetworzonych.
Prawdziwym bogactwem
diety śródziemnomorskiej
jest obfitość ryb i owoców
morza, dostarczających cennych składników w postaci
bardzo zdrowych kwasów
Omega-3 i Omega-6, związków wapnia wzmacniających
kości, jodu poprawiającego
funkcjonowanie tarczycy,
cennych mikroelementów
takich jak selen, czy cynk,
a przede wszystkim zdrowego, łatwo przyswajalnego
białka. Nabiał również należy
do najlepszych w swojej klasie. Najbardziej znana kulista
mozzarella, gęsty jogurt grecki, czy pyszne sery typu feta
lub mniej znany halloumi, to
tylko najbardziej wyróżniające się produkty przemysłu
mleczarskiego. Wśród mięs
należy zauważyć odejście od
wieprzowiny i wołowiny na
korzyść zdrowszej baraniny
i jagnięciny (słynna chorwacka „janjetina”), ale zdecydowanie dominują ryby
morskie. Charakterystyczne
dodatki kuchni śródziemnomorskiej to: kasze (gryczana, kuskus), ryż, a przede
wszystkim makarony. Gotowanie makaronu wymaga
nie lada umiejętności, należy
dokładnie wyczuć moment,
w którym makaron znajduje
się w postaci al dente. Rozgotowanie makaronu to przestępstwo, także dietetyczne,
ponieważ twardawa wersja
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al dente nie trawi się szybko
w przewodzie pokarmowym
i nie podnosi gwałtownie poziomu glukozy we krwi.
Dieta śródziemnomorska kryje w sobie wiele dań,
zarówno wykwintnych, jak
i prostych. Niebagatelną
rolę ogrywają w niej owoce i warzywa. Trudno sobie
wyobrazić kuchnię południowej Europy bez pomidorów, czosnku, cebuli, czy
bogactwa ziół (tymianek, bazylia, rozmaryn). Pozwalają
się one dowolnie komponować i decydują o prawdziwej
głębi potrawy. Jako swoisty
test walorów warzyw w stylu śródziemnomorskim polecam zamianę koncentratu
pomidorowego czy ketchupu na zmiksowane suszone
pomidory w oliwie z dodatkiem ziół. Powstaje genialny
dodatek do kanapek, zup,
sosów, czy marynowania ryb
lub mięs.
I na koniec oczywistość,
bez której wszystko w kuchni śródziemnomorskiej traci
sens, a mianowicie czerwone wino wytrawne lub półwytrawne. Jest to składnik
kultowy, używany zarówno
jako wykwintny napój poprawiający apetyt, trawienie,
humor, jak i niezastąpiony
w przygotowaniu potraw,
szczególnie mięsnych. Wytrawne, czerwone wino
poddawane było badaniom
medycznym w celu oceny
działania przeciwmiażdżycowego, w profilaktyce choroby
niedokrwiennej serca. Należy jednak pamiętać, że efekt
leczniczy i profilaktyczny nie
jest wprost proporcjonalny
do wypitej ilości wina. Powyżej dwóch lampek wypitego
wina zaczyna dominować
szkodliwe działanie alkoholu.

CHarakTrysTyCZNe
ProdUkTy dieTy
ŚRÓDZIEMNOMORSKIEJ
 oliwa z oliwek
 awokado
 orzechy, karczochy, warzywa strączkowe
 ryby i owoce morza
 nabiał
 mozzarella, gęsty jogurt grecki feta, halloumi
 baranina i jagnięcina
 kasze (gryczana, kuskus), ryż,
 makarony
 pomidory, czosnek, cebula, zioła (tymianek,
bazylia, rozmaryn)
 czerwone wino wytrawne lub półwytrawne
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Szybki sposób na kaszel*

1 raz dziennie3
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* E. Blicharska, Acetylocysteina – mukolityk bez tajemnic, „Świat Farmacji” 2010 / Dr A.Gawrońska, N-ascetylocysteina-dobry lek mukolityczny, „Świat Farmacji” 2010, IX / ChPL ACC / Lemke Thomas L , David A. Williams Foye’s Principles of Medicinal Chemistry
7th Edition / dr hab. n. med. Halina Car Leki mukolityczne - znane działania, nowe efekty ALERGOLOGIA, PULMONOLOGIA, CHOROBY INFEKCYJNE WIEKU DZIECIĘCEGO Vol 17 No 1 2009; 1 ChPL ACC Classic; 2 ChPL ACC Optima Active; 3 ChPL ACC Optima
ACC® classic, ACC® mini (proszek do sporządzania roztworu doustnego, tabletki musujące); ACC® (tabletki, tabletki musujące, proszek do sporządzania roztworu doustnego); ACC® Hot (granulat do sporządzania roztworu
doustnego); ACC® Optima (tabletki musujące); ACC® Optima Hot (proszek do sporządzania roztworu doustnego), ACC® Optima Active (proszek doustny w saszetce) Skład: ACC classic: 1 ml roztworu doustnego
zawiera 20 mg acetylocysteiny; ACC mini: 1 saszetka/ 5 ml roztworu doustnego/1 tabl. musująca zawiera 100 mg acetylocysteiny; ACC: 1 tabletka/1 tabl. musująca/1 saszetka zawiera 200 mg acetylocysteiny; ACC Hot: 1 saszetka zawiera
200 mg acetylocysteiny. ACC Optima/ACC Optima Hot/ACC O ptima Active: 1 tabl. musująca/1 saszetka zawiera 600 mg acetylocysteiny. Wskazania: ACC mini: krótkotrwale, jako lek rozrzedzający wydzielinę dróg oddechowych i ułatwiający
jej odkrztuszanie u pacjentów z objawami zakażenia w obrębie górnych dróg oddechowych. ACC/ACC Hot/ACC Optima/ACC Optima Hot: lek rozrzedzający wydzielinę dróg oddechowych i ułatwiający jej odkrztuszanie u pacjentów z zapaleniem
oskrzeli związanym z przeziębieniem. ACC Optima Active: Leczenie sekretolityczne w ostrych i przewlekłych chorobach oskrzeli i płuc, gdy konieczne jest zmniejszenie lepkości wydzieliny oskrzelowej w celu ułatwienia odkrztuszania
u dorosłych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku, czynna choroba wrzodowa, ostry stan astmatyczny. Proszek/granulat do sporządzania roztworu doustnego (ACC mini/ACC/ACC Hot/ACC Optima Hot):
nietolerancja fruktozy. ACC mini: nie stosować u dzieci <3 lat. ACC, ACC Hot: nie stosować u dzieci < 6 lat. ACC optima i ACC optima Hot: nie stosować u dzieci <14 lat. ACC Optima Active: nie stosować u dzieci w wieku <2 lat.
Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria. Pełna informacja o lekach dostępna w Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50C, 02-672 Warszawa, tel. 22 209 70 00, www.sandoz.pl
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Obecnie poznano ponad 40
drobnoustrojów, które mogą
być przenoszone drogą płciową
i wywoływać choroby nazywane
chorobami przenoszonymi drogą
płciową lub chorobami wenerycznymi

C

zęść z nich przenoszona jest wyłącznie poprzez
kontakty seksualne, dla reszty jest to jedna
z możliwych dróg przenoszenia, często nie najważniejsza. Należy podkreślić, że nie
wszystkie zmiany pojawiające się na skórze i błonie śluzowej narządów płciowych
muszą wynikać z zakażenia
nabytego drogą kontaktów
seksualnych.
Okolica krocza jest podatna na zakażenia bakteryjne
-podwyższona temperatura, zwiększona wilgotność,
mikrourazy spowodowane
np. przez ciasną bieliznę.
Czynnikami sprzyjającymi
ich wystąpieniu są: cukrzyca,
otyłość, noszenie obcisłej bielizny, gorący klimat, czasami
niedożywienie, ciąża, obniżenie odporności, długotrwałe
leczenie antybiotykami.
W okolicach tych mo-
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gą wystąpić zmiany o charakterze liszaja, łuszczycy,
uczulenia, zakażenia innymi
drobnoustrojami (gronkowiec złocisty, paciorkowce).
Szczególną zmianą, często
budzącą podejrzenie choroby wenerycznej i niepokój
pacjenta, są perliste grudki
prącia. Występują u od kilku
do kilkunastu procent zdrowych mężczyzn, częściej
nieobrzezanych. Są to małe,
kopulaste lub nieco wydłużone grudki koloru perłowocielistego, pojawiające się na
członku po okresie dojrzewania. Ułożone są zazwyczaj na
koronie żołędzi lub w rowku
zażołędnym koliście, tworząc
jeden lub więcej pierścieni.
Perliste grudki prącia nie stanowią stanu chorobowego.
Dość często dochodzić
może również do urazów
okolicy narządów płciowych.
Naderwanie i krwawienia
z wędzidełka lub obrzęk napletka może być wynikiem
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długo trwającego i intensywnego stosunku płciowego,
masturbacji, wprowadzania
do cewki moczowej lub nakładania na członek różnych
przedmiotów. Częstym urazem skóry moszny lub prącia jest skaleczenie zamkiem
błyskawicznym lub innymi
czynnikami, np. w trakcie
stosunku płciowego. Nawet niewielkie skaleczenia
okolic odbytu i odbytnicy

oraz członka u mężczyzn,
powstające podczas kontaktów analnych, mogą powodować poważne zakażenia
bakteriami jelitowymi. Do
urazów mechanicznych dochodzi zdecydowanie łatwiej
u kobiet. Poza przyczynami identycznymi jak u mężczyzn mogą one powstawać
w następstwie stosowania
wibratorów lub wkładania
do pochwy innych przedPorady z Apteki nr 01/2019

rób wenerycznych. Osoby
nie stosujące prezerwatyw,
o dużej aktywności seksualnej, często zmieniające partnerów i praktykujące różne
techniki seksualne są bardziej narażone na choroby
przenoszone drogą płciową.

i na Karaibach. Na obszarach tych rzeżączka i chlamydioza są główną przyczyną
niepłodności kobiet, częstą
przyczyną stanów zapalnych
miednicy mniejszej i w konsekwencji ciąży pozamacicznej oraz niedrożności
jajowodów.
Odmiennie przedstawia
się zapadalność na choroby weneryczne w krajach
rozwiniętych, również
w Polsce.

e
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miotów, tarcia szorstkim
wkładem miesiączkowym,
noszenia zbyt ciasnej lub
szorstkiej bielizny, jazdy konnej lub na rowerze,
a także brutalnych kontaktów seksualnych.
Choroby przenoszone drogą płciową należą
do najczęstszych chorób
zakaźnych.
Objawy tych chorób częściej występują u mężczyzn,
natomiast u kobiet, ze wzglę-

dów anatomicznych, mogą
one przebiegać w formie bezobjawowej lub skąpoobjawowej. Według WHO, światowa
zapadalność na kiłę wynosi
12 milionów, rzeżączkę 62
miliony, chlamydiozę 89 milionów, a rzęsistkowicę 170
milionów przypadków rocznie. Najwięcej tych zakażeń
stwierdza się w rozwijających
się i biednych krajach Azji
Południowo-Wschodniej,
Afryki, Ameryki Łacińskiej

Spadkowi zachorowalności na
powyższe choroby towarzyszy
zwiększenie liczby
przypadków zakażeń wirusowych,
głównie opryszczki
oraz kłykcin kończystych narządów płciowych, w tym
również odbytu.
Na całym świecie najwięcej
chorób przenoszonych drogą płciową notuje się w grupie osób młodych (między
15 a 24 rokiem życia), stanu wolnego, mieszkających
w dużych aglomeracjach
miejskich, o niższym statusie
materialnym, należących do
mniejszości rasowych i narodowych. Ponadto styl życia
w istotny sposób wpływa na
częstość występowania cho-

Przyjmowanie narkotyków i nadużywanie alkoholu, z powodu łatwiejszego
nawiązywania znajomości,
zmniejszenia poziomu świadomości oraz prostytuowania w celu zdobycia pieniędzy
na substancje psychoaktywne, zwiększa prawdopodobieństwo nabycia chorób
wenerycznych. Wykazano
także, że zakażenia rzeżączką lub chlamydią łatwiej
rozwijają się do jamy macicy, jajowodów i jajników
w grupie kobiet posiadających wkładki domaciczne
(największe ryzyko w ciągu
kilku pierwszych miesięcy
od momentu jej założenia).
U mężczyzn obrzezanych
rzadziej dochodzi do zakażenia kiłą, wrzodem miękkim,
wirusem opryszczki płciowej
oraz brodawek.
Zapadalność na choroby
przenoszone drogą płciową w grupie mężczyzn mających kontakty seksualne
z mężczyznami jest procentowo znacznie większa niż
wśród mężczyzn, którzy takich kontaktów nie mają. Do
chorób częściej występujących w tej grupie należą:
kiła, rzeżączka, wirusowe
zapalenie wątroby typu B,
HIV i opryszczka narządów
płciowych. Przyjmuje się, że
przyczyną tego jest częstsza
wśród mężczyzn homoseksualnych większa swoboda
seksualna, większa liczba
partnerów, częstsza zmiacd. na str. 22
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na partnerów seksualnych.
Potwierdzają to badania
w grupie homoseksualistów
pozostających w związkach
cywilnoprawnych, których
charakteryzuje mniejsza
liczba partnerów seksualnych, a co za tym idzie,
rzadsze zachorowania na
choroby przenoszone drogą
płciową.
Proﬁlaktyka zachorowalności na choroby przenoszone drogą płciową polega
na stosowaniu prezerwa-

tyw, zarówno męskich, jak
i damskich, chusteczek do
seksu oralnego. Prezerwatywa stosowana przez cały
czas stosunku seksualnego i stosowana prawidłowo
w 100% zabezpiecza przed
przeniesieniem wszystkich
chorób przenoszonych drogą
płciową, z wyjątkiem świerzbu i wszawicy łonowej. Na
choroby weneryczne najczęściej zapadają osoby młode,
wykazujące dużą aktywność
seksualną. Wysoki wskaźnik zapadalności występu-

je w dużych aglomeracjach
miejskich. Spore znaczenie
ma stosowanie używek, takich jak alkohol czy narkotyki. Ryzyko zachorowania
na choroby przenoszone drogą płciową znacznie wzrasta
wraz z liczbą partnerów seksualnych, częstą ich zmianą, liczebnością kontaktów
przygodnych, niskim statusem socjoekonomicznym,
orientacją seksualną (homoseksualiści) oraz rodzajem
stosunków płciowych.
Współżycie z jednym, sta-

łym partnerem minimalizuje prawdopodobieństwo
zarażenia. Stosowanie prezerwatyw znacznie ogranicza ryzyko zakażenia.
Stosowanie farmakologicznych środków antykoncepcyjnych jako jedynej formy
zapobiegania ciąży nie chroni przed chorobami przenoszonymi drogą płciową.
Należy mieć również świadomość, że prezerwatywy
nie chronią w pełni przed
wszystkimi chorobami wenerycznymi.

pojawia się drobna wysypka
(tzw. kiła wtórna). Mogą jej
towarzyszyć: ból głowy, gardła, gorączka, ogólne osłabienie. Wtórna postać kiły
może również sama ustąpić.
Bardzo często nieleczona kiła
przechodzi w okres utajenia;
trzeci - krętki blade krążące
we krwi mogą się umiejscawiać w narządach wewnętrznych i ośrodkowym układzie
nerwowym.

kalectwa) i zagrażające życiu w układzie
sercowo-naczyniowym. Leczenie kiły od wielu już lat
sprowadza się do
stosowania penicyliny naturalnej, której
odkrycie wprowadziło przełom w leczeniu tej groźnej
choroby wenerycznej.

Lista chorób przenoszonych
drogą płciową
kiła

Kiła należy do chorób bakteryjnych wywołanych przez
Treponema pallidium (krętek blady), może być również
określana jako syfilis.
Krętek blady rozprzestrzenia się po całym organizmie,
może więc być obecny np.
w wydzielinie błony śluzowej jamy
ustnej, sromu,
a także na skórze
okolic narządów
płciowych
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i odbytu, dlatego kiłą można
się zarazić nie tylko w czasie
stosunku płciowego (także
oralnego czy analnego), ale
nawet przez pocałunek.
Objawy kiły należy rozpatrywać w kilku etapach:
pierwszy - ujawnia się mniej
więcej po 2–3 tygodniach
od momentu zakażenia.
W miejscu wtargnięcia
bakterii do
organizmu
(najczęściej
na skórze lub
błonie śluzowej narządów
płciowych)
najpierw tworzy się jedno lub
kilka zupełnie niewielkich,
bezbolesnych owrzodzeń.
Powiększają się najbliższe
węzły chłonne, zwykle w pachwinach. W tym okresie
kiła jest najbardziej zakaźna.
Objawy te najczęściej same
ustępują; drugi - zwykle po
8–10 tygodniach od zakażenia, najczęściej na całym ciele

Zdarza się, że co jakiś czas
na skórze pojawia się tzw.
wysypka nawrotowa. Jeśli
kiła nadal nie będzie leczona, przejdzie w okres późnego utajenia; czwarty - nawet
po kilku czy kilkunastu latach od zakażenia na skórze,
w narządach wewnętrznych,
w kościach mogą się tworzyć
tzw. kilaki. To guzy o konsystencji gumy, które mogą
pękać i pozostawiać trwałe
blizny. Na tym etapie kiła powoduje nieodwracalne zmiany w układzie nerwowym
(porażenia prowadzące do

rzeżączka

Rzeżączka - jest jedną
z najczęstszych niewirusowych chorób przenoszonych drogą płciową.
Wywołują ją bakterie Gram-ujemne
dwoinki rzeżączk i ( Ne i s s e r i a
gonorrhoea).
Objawy u mężczyzn: zapalenie
przedniego odcinka cewki moczowej
(najczęściej) – okres
wylęgania choroby
2–5 dni (możliwe
1–14 dni). Stwierdza się: ropny wyPorady z Apteki nr 01/2019

Prezerwatywa stosowana przez cały czas stosunku seksualnego
i stosowana prawidłowo w 100% zabezpiecza przed przeniesieniem
wszystkich chorób przenoszonych drogą płciową, z wyjątkiem
świerzbu i wszawicy łonowej.
ciek z cewki moczowej, ból
w cewce moczowej nasilający się podczas
oddawania moczu.
Rzadko występuje
tkliwość lub obrzęk
najądrzy, ewentualnie zapalenie żołędzi.
W 10% przypadków
przebieg bezobjawowy. Objawy u kobiet:
choroba najczęściej
przebiega bezobjawowo. Rze-

żączkowe zapalenie szyjki
macicy (najczęstsza postać
rzeżączki u kobiet) – okres
wylęgania to 7-14 dni. Mogą wystąpić: ropne upławy,
pieczenie w pochwie, ból
podbrzusza, bolesne oddawanie moczu (przy zajęciu
cewki moczowej). Leczenie
polega na stosowaniu odpowiednich antybiotyków,
należy bezwzględnie przestrzegać zaleconych zasad
terapii odnoszących się do
sposobu dawkowania i długości terapii.
chlamydioza

Chlamydioza to bakteryjna
choroba przenoszona drogą
płciową, która jest najczęstszą
przyczyną nierzeżączkowego
zapalenia cewki moczowej
u mężczyzn. U kobiet zakażenie to stanowi przyczynę
poważnych powikłań, w tym
zapalenia narządów miednicy mniejszej, niepłodności oraz przewlekłego bólu
w miednicy mniejszej. Czynnikiem wywołującym jest
Gram-ujemna bakteria tlenowa - Chlamydia trachomatis. Objawy zakażenia
Chlamydiami u mężczyzn:
zapalenie cewki moczowej
- dominuje wyciek z cewki
moczowej (może być: wodnisty, śluzowy, śluzowo-ropny
lub ropny), dyzuria (pieczenie w cewce moczowej, ból
podczas oddawania moczu,
świąd lub zaczerwienienie
w okolicy ujścia zewnętrznego cewki moczowej).
U 10–30% chorych zakaże-

nie przebiega bezobjawowo.
Objawy zakażenia chlamydiowego u kobiet: zapalenie
szyjki macicy - najczęstsza
postać zakażenia u kobiet,
w 80% przypadków przebiegająca bezobjawowo.
W przypadkach objawowych stwierdza się śluzowo-ropną wydzielinę w ujściu
zewnętrznym szyjki macicy, obrzęk i zaczerwienienie tarczy szyjki macicy,
plamienia lub krwawienia
międzymiesiączkowe. Leczenie polega na stosowaniu
odpowiednich antybiotyków,
przede wszystkim z grupy
makrolidów, tetracyklin oraz
fluorochinolonów.
Wrzód miękki

Wrzód miękki, zwany
również wrzodem wenerycznym, wywoływany jest
przez bakterie Haemophilus
ducreyi. Choroba dotyczy
najczęściej mężczyzn. Objawia się początkowo występowaniem grudki, która
z czasem ulega rozpadowi
z wytworzeniem owrzodzenia. Zmiana jest bolesna
w dotyku. Owrzodzenia mogą być liczne. U mężczyzn
wykwity lokalizują się najczęściej na napletku, rzadziej
na żołędzi, na skórze prącia
lub moszny. U kobiet wrzód
miękki powstaje na wargach
sromowych, w pochwie, szyjce macicy. W przypadku
kontaktów analnych zmiany mogą dotyczyć odbytu.
Wykwitom skórnym towarzyszy powiększenie węzłów
cd. na str. 24
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cd. ze str. 23

chłonnych, najczęściej okolicy pachwinowej.
rzęsistkoWica

Rzęsistkowica jest wywoływana przez pierwotniaka
– rzęsistka Trichomonas vaginalis, który w pochwie lub
w cewce moczowej znajduje odpowiednie środowisko
(ciepło i wilgoć). Objawem
zakażenia są przede wszystkim obfite upławy. Objawy
pojawiają się po 3 dniach od
zakażenia. U kobiet są to obfite, pieniste upławy o nieprzyjemnym zapachu, pieczenie
i swędzenie pochwy i sromu,
dotkliwe szczególnie podczas
oddawania moczu. U mężczyzn, którzy są nosicielami
pierwotniaka, rzęsistkowica bardzo często przebiega bezobjawowo. Czasem
pojawia się tylko białawy
wyciek z cewki moczowej
i pieczenie.
grzybica PochWy

Grzybica pochwy, zwana
również drożdżycą pochwy
lub kandydozą, jest chorobą
wywołaną przez grzyby drożdżopodobne, przede wszystkim przez gatunek Candida
albicans. Kandydoza pochwy
to bardzo częsta choroba.
Szacuje się, że co czwarty stan
zapalny pochwy wiąże się
z kandydozą. Istnieje szereg
czynników usposabiających
do kandydozy pochwy.
Do najważniejszych można zaliczyć niedostateczną
higienę, nadmierną wilgotność spowodowaną noszeniem bielizny ze sztucznych
włókien, miesiączkę, ciążę,
stosowanie niektórych leków, a wśród nich przewlekłej antybiotykoterapii czy
stany i choroby powodujące
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obniżenie odporności, takie jak AIDS, nowotwory,
niedożywienie czy cukrzyca. Do zakażenia grzybem
Candida albicans może dojść
w wyniku stosunku płciowego z zakażonym partnerem.
Przebieg kandydozy u kobiet jest zróżnicowany. Do
najczęstszych objawów należy świąd, pieczenie okolicy płciowej, nieprawidłowa
wydzielina pochwowa, ból
przy oddawaniu moczu, czasem zmiany obrzękowo-rumieniowe w okolicy sromu,
pachwin i odbytu. Leczenie
polega na stosowaniu leków
przeciwgrzybiczych o działaniu miejscowym i ogólnym.
W okresie kuracji zalecana jest wstrzemięźliwość
seksualna.

wawczego. Kłykciny kończyste narządów płciowych
wywołuje wirus brodawczaka ludzkiego.
Zmiany w postaci rozrostu
brodawek należy bezwzględnie leczyć, ponieważ niele-

czone mogą wywołać szereg
komplikacji z chorobami nowotworowymi włącznie. Nie
należy tych zaburzeń traktować wyłącznie w kategoriach
estetycznych.

Współżycie z jednym, stałym partnerem minimalizuje prawdopodobieństwo zarażenia. Stosowanie prezerwatyw
znacznie ogranicza ryzyko zakażenia.
Stosowanie farmakologicznych środków
antykoncepcyjnych jako jedynej formy
zapobiegania ciąży nie chroni przed chorobami przenoszonymi drogą płciową.

choroby WirusoWe

Choroby wirusowe – to
bardzo niebezpieczna grupa chorób, również mogą
być przenoszone drogą kontaktów płciowych. Począwszy od zakażenia wirusem
HIV, które prowadzić może
do pełnoobjawowej choroby
AIDS stopniowo wyłączającej obronność organizmu,
przez co jest on narażony na
nietypowe oraz bardzo groźne infekcje, czy nowotwory.
Na drugim planie z pewnością wyłaniają się wirusy
wywołujące zapalenie wątroby (typu A, B, C, D), które prowadzi do zniszczenia
tego niezbędnego do życia
organu. Mniej groźne w wymiarze ogólnym wydają się:
opryszczka narządów płciowych czy kłykciny kończyste.
Opryszczka daje dolegliwości bólowe, świąd, pieczenie, następnie owrzodzenia
wymagające leczenia zachoPorady z Apteki nr 01/2019
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napięcia nerwowego
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Skład tabletki:
liść i owoc senesu - 300 mg.
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Skład tabletki:
korzeń kozłka - 170 mg, szyszka
chmielu - 50 mg, liść melisy
- 50 mg, ziele serdecznika - 50 mg.
Produkt złożony. Przeciwwskazania:

a

zaparć

oraz okresowych

trudnościach
w zasypianiu

m

Lek wskazany
w doraźnym
leczeniu

e
u p l me

Lek tradycyjnie wskazany
w łagodnych stanach

l

Przeciwwskazania: Nie należy stosować leku w przypadku znanej nadwrażliwości na substancję czynną,
niedrożności i zwężenia jelit, atonii,
zapalenia wyrostka robaczkowego,
zapalnych schorzeń jelit (np. choroba
Crohna, wrzodziejące zapalenie
jelita grubego), bólów brzucha
niewiadomego pochodzenia, stanu
odwodnienia połączonego z utratą
elektrolitów. Nie należy stosować
u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Nadwrażliwość na którykolwiek ze
składników leku.

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny
z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego
stosowania.

Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k. www.labofarm.pl

www.naturalniezdrowi.pl

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

problem cywilizacji

S

tres jest nierozerwalnie związany
z naszym życiem.
Problem stresu jest
problemem przede wszystkim człowieka, który żyje
we współczesnej cywilizacji.
Stres może być naszym przyjacielem lub wrogiem. Może
mobilizować do działania,
dodawać siły lub przeciwnie,
odbierać radość życia i wolę walki. Gdy nie potrafimy
sobie z nim poradzić, może
stać się zagrożeniem dla naszego życia.
Istnieje wiele przykładów,
że ludzie pracujący w warunkach znacznego obciążenia psychicznego łatwiej
zapadają na różne schorzenia takie jak choroby układu krążenia, nerwowego.
Stresujący tryb życia nasila
dolegliwości spowodowane
chorobą wrzodową żołądka
i dwunastnicy oraz wywołuje

zaburzenia w funkcjonowaniu pracy jelit.
Zaburza też cykl miesięczny u pań oraz powoduje kłopoty z erekcją u panów.
Im lepiej poznamy siebie
i uświadomimy sobie nękające nas problemy, tym lepiej
nauczymy się go pokonywać.
Najczęściej pierwszym sygnałem są kłopoty z zasypianiem i zbytnia drażliwość.
Gdy nie zareagujemy na te
objawy, pojawią się następne.
Zaczniemy się czuć zmęczeni, będziemy mieli kłopoty
z koncentracją i pamięcią,
bóle głowy, ściskanie w okolicach krtani, a nawet płacz.
Gdy uświadomimy sobie, że
jesteśmy w szponach stresu, nie zawsze próbujemy
z nim walczyć. Pojawia się
brak pewności siebie, tracimy zapał do pracy i radość
życia. Napięcie związane ze
stresem najczęściej lokalizuje

się w głowie, szyi, biodrach,
łydkach i ramionach.
Stres pojawia się w chwilach zagrożenia i strachu, ale
także w chwilach szczęścia.
Organizm człowieka tak samo reaguje na pozytywne
jak i negatywne emocje. Stres
trwający krótko nie jest szkodliwy. Przeciwnie – bez niego
trudno byłoby nam dokonać
wielu rzeczy. Gdy odczuwamy radość lub gniew nasz
mózg poprzez układ nerwowy i hormonalny przesyła
odpowiednie informacje do
narządów wewnętrznych.
Serce zaczyna mocniej i szybciej bić.
Stresu nie da się uniknąć,
ale możemy rozładować napięcie związane ze stresem.
Najprostsze metody bywają
najskuteczniejsze. Śmiech,
śpiew, płacz i krzyk doskonale redukują napięcia. We-

sołość doskonale poprawia
działanie układu odpornościowego zwiększając ilość
przeciwciał we krwi. Śmiech
wpływa na organizm w podobny sposób jak ćwiczenia
fizyczne - podnosi chwilowo
ciśnienie krwi, powodując
lepsze ukrwienie i dotlenienie tkanek. Przeprowadzone
badania dowiodły, że również
muzyka dostarcza bodźców
o pozytywnym zabarwieniu
emocjonalnym. Wpływa na
mniejsze poczucie zmęczenia
po pracy, stymuluje procesy
w korze mózgowej. Dostarcza
pozytywnych emocji, wpływa
na ożywienie.
Bardzo ważnym elementem radzenia sobie ze stresem
jest ruch i wypoczynek. Świetnie sprawdzają się wszelkie
zajęcia ruchowe jak aerobik,
bieganie, jazda na rowerze.
Również ważne jest rozluźnienie i odprężenie oraz
cd. na str. 28
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Witaminy z gruPy b

OdPoWiadają za PraWidłoWe działanie
układu nerWoWego

cd. ze str. 27

zmniejszenie do minimum
aktywności myślowej. Wówczas zmniejszamy dopływ
impulsów do ośrodkowego
układu nerwowego i zapewniamy mu najlepsze warunki
do odpoczynku. Niebywałą
rolę odgrywają też techniki
relaksacyjne. Zwiększają one
poziom koncentracji uwagi
i obniżają niepokój i agresywność, która się w nas pojawia.
Osoby prowadzące stresujący tryb życia są bardziej narażone na utratę składników
odżywczych. Nie zapominajmy, żeby w okresie, kiedy
towarzyszą nam nerwowe
sytuacje i mamy natłok pracy,
odżywiać się zdrowo i regularnie, a jednocześnie tak aby
wspomagać pamięć.
W diecie naszej nie powinno zabraknąć produktów,
które zawierają witaminy
z grupy B. Odpowiadają one
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za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego.
Pozwalają utrzymać równowagę psychiczną, dodając
energii i sił oraz łagodzą stany
lękowe. Witaminy te znajdziemy w mleku, kaszach,
warzywach takich jak brokuły, kapusta, nasiona strączkowe: bób, fasola, soczewica.
Źródłem witamin z grupy B
jest mięso i ryby oraz produkty zbożowe.
Ważna jest również witamina C , która chroni organizm
oraz wzmacnia układ odpornościowy. Duże jej ilości znajdują się w czarnej i czerwonej
porzeczce, poziomkach, truskawkach, żurawinie oraz
w warzywach takich jak pomidor czy papryka.
Powinniśmy również spożywać produkty bogate w magnez, które czynią system
nerwowy bardziej zrówno-

ważonym. Źródłem magnezu
są kakao i gorzka czekolada,
płatki owsiane, kiełki, fasola
i orzechy. Chwila stresu (około 15 minut) niszczy połowę
dziennej dawki magnezu.
W chwilach rozdrażnienia często sięgamy po różne
przekąski. Zadbajmy o to,
żeby nie były wysokokaloryczne. W takich chwilach
najlepiej jest mieć pod ręką
surową marchew, kalarepę,
rzodkiewkę, ogórka, paprykę, seler naciowy. Dobre są
również suszone owoce jak
morele, śliwki, rodzynki, żurawina, daktyle, pestki dyni
i słonecznika. Przegryzając
je nie tylko się uspokoimy,
ale również dostarczymy naszemu organizmowi cennych
witamin i minerałów.
Należy pamiętać, że jest
wiele produktów-pułapek,
które krótkotrwale popra-

wiają nastrój, a ich nadużywanie nasila objawy stresu.
Są to: kawa, mocna herbata,
alkohol, napoje energetyzujące. Zawierają one kofeinę,
której zbyt duże ilości zwiększają niepokój i pogarszają
koncentrację oraz wypłukują
magnez.
Każdy powinien wypracować własny sposób na odprężenie. Niektórym pomaga
wypłakanie się, innym długi
spacer, rozmowa z przyjacielem albo realistyczne ocenienie swoich możliwości.
Nie możemy liczyć na to,
że uda nam się uniknąć sytuacji stresujących. Ze stresem należy nauczyć się żyć,
a jego nadmiar umiejętnie
odreagować. To, jak nauczymy się panować nad stresem,
nie tylko wydłuży nam życie,
ale również zdecydowanie
poprawi jego jakość.
Porady z Apteki nr 01/2019
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Nurofen Express Forte, Ibuprofenum, 400 mg, kapsułki, miękkie. Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy
przeznaczony jest do stosowania u dorosłych oraz dzieci i młodzieży o masie ciała powyżej 40 kg (12 lat i starszych)
w objawowym leczeniu łagodnego i umiarkowanego bólu, takiego jak ból głowy, bóle miesiączkowe, ból
zębów oraz gorączka i ból związany z przeziębieniem. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną,
czerwień koszenilową (E124) lub którąkolwiek z substancji pomocniczych; reakcje nadwrażliwości w wywiadzie
(np. skurcz oskrzeli, astma, zapalenie błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka) związane
z przyjęciem kwasu acetylosalicylowego (ASA) lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ);
krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie, związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ;
czynna lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy lub krwotok (dwa lub więcej wyraźne
epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia); ciężka niewydolność: wątroby, nerek lub serca (klasa
IV wg NYHA); krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie; zaburzenia krzepnięcia lub skaza
krwotoczna; niewyjaśnione zaburzenia układu krwiotwórczego, ciężkie odwodnienie (wywołane wymiotami,
biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów); ostatni trymestr ciąży; dzieci w wieku poniżej 12 lat oraz
u młodzieży o masie ciała poniżej 40 kg. Podmiot odpowiedzilany: Reckitt Benckiser (Poland) S.A. PL/2018-12/17.
*Na podstawie badania in-vitro SORL 50034/01, 2018.
PL/2019-01/60

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

Dobry w działaniu, łatwy w podaniu

NEUTRALIZUJE toksyny, które powodują biegunkę.
ELIMINUJE je z kałem.
OCHRANIA jelita.1,2,3,4.
NEUTRALNY SMAK
- możliwość rozpuszczenia w
dowolnym płynie lub jogurcie.

KAPSUŁKI DLA DZIECI
od 14 roku życia.

wyrób m

edyczny

1. Tasectan® Paed package insert.
2. Carretero JE, Reguera FD, Àlvarez SL, Montes JL. A comparative analysis of response to ORS (oral rehydration solution) vs. ORS + gelatin tannate in two cohorts of pediatric patients with acute diarrhea. Rev Esp Enferm Dig 2009;(101):41-48.
3. Durbán RF, López-Argüeta AS, López MJ, et al. Prospective observational study on infants and children with acute diarrhoea treated with gelatin tannate®.
4. Tasectan® Adult package insert
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Wypoczynek jest
nieodzowną potrzebą
każdego człowieka, nie jest
luksusem przeznaczonym
dla wybranych. Ciągła
gonitwa, przepracowanie,
brak czasu dla rodziny
sprawiają, że rodzinne więzy
się rozluźniają, zaczyna
brakować cierpliwości i
wyrozumiałości. Wcale tak
nie musi być.

Zdrowe
wakacje

W

ystarczy czasem oderwać
się od problemów i kłopotów dnia codziennego
i nabrać sił do dalszego życia. Borykanie się z trudnościami w pracy, w szkole czy
życiu osobistym wyczerpuje
nas. Musimy odprężyć się
i zaczerpnąć sił, aby stawić
czoła przyszłym problemom.
Człowiek nie jest automatem
ani robotem, dlatego potrzebuje wypoczynku. Zadajmy
sobie pytanie - czy umiemy
wypoczywać?
Uczeni twierdzą, że niedługo największym problemem

nie będzie praca, ale właściwy wypoczynek. Jak więc
wykorzystać wolny czas, aby
nie niszczyć samych siebie,
swojej energii i zdolności?
Odreagowanie stresującego trybu życia jest niezbędne
dla zdrowia psychicznego.
Powinniśmy odpoczywać
codziennie, a nie tylko od
święta czy w czasie wymarzonego urlopu. Najistotniejszym aspektem wypoczynku
jest nasza umiejętność odcięcia się myślami od spraw
związanych z pracą. Jednym
z możliwych sposobów na
zwiększenie psychicznego

dystansu do pracy jest utrzymanie rozdzielności pomiędzy pracą a życiem osobistym
- nie branie pracy do domu
na wieczór czy weekend.
Nie ma idealnej metody na
najlepszy, najskuteczniejszy
wypoczynek. Każdy musi
znaleźć taki sposób na relaks, który będzie właściwy
dla niego, będzie odpowiadał
jego upodobaniom. Rodzaj
preferowanego wypoczynku
zależy od rodzaju pracy, jaką
wykonujemy w ciągu roku.
Inaczej wypoczywa kierowca, listonosz, urzędnik czy
lekarz. Kto biegał - chce posiedzieć, kto siedział - chce

pobiegać. Na urlopie ważna
jest zmiana, przygoda.
Dla własnego dobra powinniśmy w czasie wypoczynku
przynajmniej ograniczyć
kontakt ze współczesną elektroniką. Zastanówmy się, czy
umiemy jednak wypoczywać
bez tych nowoczesnych mediów. W czasie odpoczynku
próbujmy się „zresetować”.
Psychice człowieka potrzebne
jest odcięcie się na jakiś czas
od wszelkich cyberinformacji (portali informacyjnych,
plotkarskich, społecznościowych). Musimy dać sobie
możliwość, aby uruchomiły
się w nas zmysły i uczucia.
cd. na str. 32
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Dlatego, że żyjemy bardzo
intensywnie, swój urlop pragniemy zagospodarować na
wzór czasu pracy. Stawiamy sobie zadania, tworzymy projekt, zabieramy się
za realizację. Odpoczynek
staje się dodatkowym powodem do stresu z obawy,
że coś nam w tym planie nie
wyjdzie. Przed wymarzonym
urlopem godzinami przez
całe rodziny obmyślamy nasz
wypoczynek. Przygotowujemy plan wyjazdu, zaznaczamy na mapie miejsca, które
musimy odwiedzić (modne
w danym roku).
Ulegamy psychozie wakacyjnego pędu, poprzedzonego szałem zakupów
wakacyjnych (okulary przeciwsłoneczne, klapki, płetwy,
rowery, nowy aparat cyfrowy). Nie zawsze uświadamiamy sobie, czy w czasie
tego wyjazdu w ogóle wypoczniemy. Bywa tak, że nasz
pseudowypoczynek to walka o dobre miejsce na plaży,
o wolny stolik w restauracji,
miejsce na parkingu, troska
o bagaż czy o samochód. Musimy sobie uświadomić, że
ani urlop, ani kilkudniowy
wypoczynek nie będą w stanie nas odnowić, jeśli mentalnie nie będziemy na niego
przygotowani.
Urlop często spędzamy
z rodziną, znajomymi albo
z partnerem, dlatego możemy zmierzyć się z nagromadzonymi problemami
i uczuciami, które odsuwaliśmy od siebie na co dzień.
Możemy także poświecić
więcej czasu dzieciom czy
partnerowi, wyjść naprzeciw
im potrzebom. Urlop z rodzi-
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ną jest okazją do pogłębienia
więzi, pod warunkiem, że
umiemy rozmawiać także
o trudnych sprawach. Czasami warto w czasie urlopu
świadomie unikać zapalnych
punktów. Świetnym sposobem na wspólny czas są gry
planszowe, zagadki, badminton i wiele innych gier.

Pozwólmy sobie na zabawę i spontaniczność.
Spróbujmy popatrzeć
na świat oczami drugiej osoby. Pozwólmy
dzieciom, sobie, żonie,
mężowi na przyjemności. Wakacje to
nowe wrażenia, emocje
i mnóstwo tematów do
rozmów.
Wieczorem warto porozmawiać o tym, co było fajne, odkrywcze, co nam się
podobało, a co nie. Urlop
to również dobra okazja do
zastanowienia się nad tym,
w jakim momencie życia
jesteśmy. Jeżeli praca nie
spełnia naszych oczekiwań
i jest źródłem niezadowolenia i frustracji, to urlop jest
dobrym momentem na refleksję, aby wyciągnąć odpowiednie wnioski. Dotyczy
to również życia osobistego.
Nie oczekujmy jednak od
urlopu cudów. Nie wrócimy
z niego jako nowi ludzie, nie
naprawimy wszystkiego –
problemów osobistych, zawodowych czy skołatanych
nerwów. W czasie urlopu nie
należy narzucać naszemu organizmowi restrykcyjnych
rekreacji, dostarczać mu zbyt
wielu bodźców tylko dlatego,
że tak postanowiliśmy.

Dłuższy wypoczynek, szczególnie
urlop, jest niezbędny dla ludzi przepracowanych, tak zwanych wypalonych, zagrożonych pracoholizmem.
Według naukowców, czas relaksu,
aby był zadowalający, można podzielić na trzy etapy. Pierwszy etap
wypoczynku to tak zwane odtruwanie, gdzie nasze myśli ciągle jeszcze
krążą wokół pracy, odczuwamy brak
codziennych rutynowych zajęć. Drugi
etap to czas, w którym odradzają się
uczucia i pragnienia marginalizowane
w codziennym zapracowanym życiu.
Trzeci etap jest czasem wsłuchiwania
się we własne potrzeby i momentem
uwolnienia się od zbędnych ocen.

Praca nad efektywnym wypoczynkiem powinna odbywać się każdego dnia. Urlop
ma być tylko dopełnieniem,
przysłowiową kropką nad

„i”. Musimy na co dzień pamiętać o swoich potrzebach,
wtedy naszym bliskim jest
z nami lepiej oraz lepiej jest
nam samym ze sobą. Trze-
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ba pamiętać o odpoczynku
w ciągu każdego dnia, tygodnia, roku. Jesteśmy zabiegani i zapracowani, dlatego
coraz większą sztuką staje
się odnalezienie równowagi
miedzy życiem rodzinnym,
zawodowym i życiem ze samym sobą.
Efektywność wypoczynku
zależy od umiejętności rozpoznawania własnych potrzeb i predyspozycji. Osoby
aktywne, o temperamencie
ekstrawertyka, nie powinny
wybierać biernego wypoczynku. Bardzo ważne jest to,
abyśmy znali swój sposób na
właściwy wypoczynek i re-
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laks. Nie musimy dopasowywać się do oczekiwań innych
albo do panujących trendów.
Trzeba sobie postawić pytanie – czego w tym momencie
nam potrzeba: ciszy, spokoju, snu czy zabawy, śmiechu
i towarzyskich kontaktów.
Nasz organizm potrzebuje
spowolnienia, gdyż nie może
przez cały czas być w stanie
aktywności.
Potrzeba wypoczynku jest
wpisana w ludzką naturę, pozwala człowiekowi wyrwać
się z rytmu codziennych zajęć, które nazbyt go pochłaniają. Prawo do wypoczynku
jest każdemu człowiekowi

konieczne ze względu na
jego godność, aby mógł się
zatroszczyć o inne wartości
swojego życia. Pamiętajmy,

że praca jest dla człowieka,
a nie człowiek dla pracy. Człowiek wypoczęty to człowiek
szczęśliwy.

Dajmy sobie szansę, aby pomyśleć
o bliskich, a przede wszystkim o sobie. Zastanówmy się nad tym, czego
pragniemy, co by mogło sprawić, że
poczujemy się lepiej. Kiedy wybieramy
się na upragniony urlop obiecujemy
sobie, że spustoszenie, jakiego dokonał
w nas stres, nadmiar obowiązków oraz
niewłaściwa dieta w czasie wolnym
odbudujemy i zregenerujemy nasz
organizm.
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Sprawdzony lek,
a nie suplement diety.*

lek
* Bidzan L, Biliekiewicz A, Turczyński J.Wstępna ocena skuteczności i bezpieczeństwa wyciągu z miłorzębu japońskiego (preparat Ginkofar) w terapii zespołów otępiennych.
Psychiatria Polska 2005 May-Jun;39(3):559-66.
Ginkofar® Forte Ginkgo bilobae folium extractum siccum, 80 mg, tabletki powlekane.
Ginkofar Intense® Ginkgonis extractum siccum raﬃnatum et quanticatum,120 mg, tabletki powlekane.
Wskazania: w celu poprawy zdolności poznawczych u osób starszych osłabienie pamięci i sprawności umysłowej związane z wiekiem), w celu poprawy jakości życia w łagodnej demencji. Produkt jest
wskazany do stosowania u osób dorosłych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, ciąża. Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o.,
ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań.

BIOPRAZOL BIO MAX
ZGAGĘ ZWYCIĘŻA
BEZPIECZNY LEK
PRECYZYJNE
DZIAŁANIE
SZYBKA ULGA
JEDNA KAPSUŁKA
DZIAŁA CAŁĄ DOBĘ
Bioprazol® Bio Max, 20 mg, kapsułki dojelitowe, twarde

Skład: Jedna kapsułka twarda zawiera 20 mg omeprazolu (Omeprazolum). Wskazania: Bioprazol® Bio Max jest wskazany do stosowania w leczeniu objawów reﬂuksu żołądkowo-przełykowego (np. zgagi
i zarzucania kwaśnej treści żołądkowej) u pacjentów dorosłych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na omeprazol, podstawione benzoimidazole lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Omeprazolu,
podobnie jak innych inhibitorów pompy protonowej, nie należy stosować jednocześnie z nelﬁnawirem.
Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań

Sprawdzony
lek na gardło
Halset®
®

Skład: JJedna
edna tabletka do ssania zawiera 1,5 mg Cetylpyridinii chloridum (cetylopirydyniowy chlorek jednowodny). Wskazania: Zapobiegawczo i leczniczo w lekkich i średniociężkich stanach
zapalnyc
ych jamy ustnej i gardła.Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na chlorek
chlore
orek
k cetylopirydyniowy
ce
cetylo
tylopiry
pirydyniowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nietolerancja fruktozy. Nie stosować u małych dzieci ze
zapalnych
g zakrztuszenia
zakrz
akrztusz
tuszenia
enia się tabletką.
tablletką.
tab
względu na możliwość przypadkowego
P d i t odpowiedzialny:
d
i d i l
Bi f
S z o.o., ul.l Wałbrzyska
W łb
k 13,
13 60
198 P
ń
Podmiot
Biofarm
Sp.
60-198
Poznań

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 farmaceutą,
gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

a

Zespół jelita drażliwego
co to jest zesPół jelita
drażliWego

Zespół jelita drażliwego należy do grupy zaburzeń, których przyczyna jest
trudna do jednoznacznego
potwierdzenia. W tym wypadku stwierdza się nadmierną pobudliwość jelit, za
czym idą konkretne objawy
chorobowe. Inaczej możemy ten czynnik chorobowy
określić jako nieprawidłową
reakcję organizmu w kontakcie z otoczeniem, w tym
wypadku ze składnikami pokarmowymi, ewentualnie
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z produktami przemiany materii. Cechą bardzo charakterystyczną dla tej choroby
jest jej przewlekły charakter.
Wśród przyczyn drażliwych
jelit można wymienić również zaburzenia na linii układ
nerwowy a mięśnie jelitowe,
z czego najczęściej wynikają
zaburzenia tak zwanej motoryki przewodu pokarmowego, czyli właściwej pracy
skurczowej jelit. Czynność
motoryczna jelit, zwana też
perystaltyką, polega na naprzemiennym kurczeniu się
i rozkurczaniu mięśniówki
jelit, dzięki czemu treść po-

karmowa przesuwa się w kierunku od żołądka do końca
jelita grubego. Proces ten odbywa się nieświadomie i podlega ścisłej kontroli nerwowej
oraz hormonalnej. W zespole
jelita drażliwego perystaltyka
ulega zaburzeniu, co przejawia się biegunką (przy zbyt
szybkiej perystaltyce) lub zaparciem stolca (przy zwolnionej perystaltyce).
Innym możliwym czynnikiem etiologicznym (przyczynowym) tego zaburzenia
może być pozostałość po
infekcji bakteryjnej jelit.
W sytuacji ciągłego wzrostu
stosowania antybiotyków,
wzrasta również ryzyko powikłań związanych ze zniszczeniem naturalnej flory
bakteryjnej jelit.

objaWy choroby

Zespół jelita drażliwego
objawia się przede wszystkim
bólem brzucha oraz zaburzeniami rytmu wypróżnień.
Chorzy z zespołem jelita
drażliwego wykazują zwiększoną wrażliwość przewodu pokarmowego na różne
bodźce, zwłaszcza mechaniczne. Na przykład chorzy
odczuwają wzdęcie brzucha
przy małej ilości gazów w jelitach lub uczucie parcia przy
niewielkim wypełnieniu odbytnicy stolcem. U ponad
50% pacjentów z zespołem
cd. na str. 36
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jelita drażliwego, zwracających się do lekarza, występują zaburzenia w sferze
psychologicznej, najczęściej lęk i depresja. Mają one
niekorzystny wpływ na nasilenie dolegliwości, z których największe znaczenie
ma ból brzucha, odczuwany
bardziej przy stosunkowo
niedużych zaburzeniach jelitowych. Stres może nasilać
dolegliwości bólowe i zaburzać perystaltykę.
Ważnymi objawami zespołu jelita drażliwego są
także wzdęcie brzucha oraz
nadmiar gazów jelitowych.
Uczucie wzdęcia występuje
nawet bez powiększenia obwodu brzucha. Do innych objawów, które występują tylko
w części przypadków, należą
nudności, bóle krzyża, mięśni
i stawów, częste oddawanie
moczu, zaburzenia ginekologiczne oraz lęk i depresja.
Aby można było powiedzieć o pełnym obrazie choroby, objawy muszą
utrzymywać się co najmniej
trzy miesiące. Bóle brzucha
charakteryzują się zmiennym nasileniem i lokalizacją,
chociaż można stwierdzić, że
dominują w okolicach lewego podbrzusza. Towarzyszy
im zaparcie stolca lub biegunka, ewentualnie naprzemiennie biegunka i zaparcie.
Wypróżnienie na ogół przynosi ulgę w dolegliwościach.
Podejrzane bóle
brzucha – co robić?

Bóle brzucha i zmiany rytmu wypróżnień mogą być
objawami poważnych chorób organicznych, w tym nowotworów układu trawienia.
Dlatego wystąpienie i utrzymywanie się takich objawów
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wymaga skonsultowania się
z lekarzem, który oceni, czy
istnieje ryzyko innych chorób niż zespół jelita drażliwego. Na zwiększone ryzyko
chorób organicznych wskazują takie objawy (zwane
alarmującymi) jak utrudnienie połykania, powtarzające
się wymioty, zmniejszenie
masy ciała, krwawienie
z przewodu pokarmowego
i niedokrwistość, zwłaszcza
jeśli dotyczą osób po 40. roku
życia. W przypadku pojawienia się tych objawów lekarz
zaleci odpowiednie badania
diagnostyczne.

że objawy nie są wynikiem
choroby organicznej, lekarze zalecają wykonanie prostych badań laboratoryjnych
krwi (OB, morfologia, badanie ogólne moczu) lub stolca (badanie bakteriologiczne
i pasożytnicze). Kolonoskopia
nie należy do rutynowych badań wykonywanych w przypadku podejrzenia zespołu
jelita drażliwego, ale może być
wskazana u chorych, których
stan się nie poprawia mimo
leczenia, oraz u osób po 50.
roku życia.

W jaki sposób
rozpoznać drażliwość
jelit?

Trwałe wyleczenie zespołu jelita drażliwego nie jest
możliwe. Chorzy uczą się,
jak sobie radzić z objawami
zespołu, i prowadzą w miarę
normalne życie. Rokowanie
w tej chorobie jest dobre. Mimo niekiedy wieloletniego
przebiegu choroba nie postępuje i nie prowadzi do
wyniszczenia. Choroba należy jednak do krępujących,
szansa powodzenia w leczeniu objawów oraz właściwe
doradzanie pacjentom uzależnione jest od pokonania
oporu z ich strony, ponieważ dolegliwości należą do
grupy wstydliwych. Postępowanie ogólne polega na
wytłumaczeniu choremu
natury choroby i jej objawów, omówieniu sposobów
zwalczania bólów brzucha,
biegunki i zaparcia oraz na
udzieleniu silnego wsparcia
psychologicznego.
W leczeniu zespołu jelita
drażliwego nie obowiązuje
żadna szczególna dieta. Chorzy powinni się wystrzegać
pokarmów i napojów wywołujących objawy lub je
nasilających, takich jak po-

Do ustalenia rozpoznania
zespołu jelita drażliwego wystarczy stwierdzenie zgodności objawów występujących
u pacjenta z kryteriami tego
zespołu. W tym celu lekarz
może zadać trzy pytania:
 Czy bóle brzucha zmniejszają się lub ustępują po
wypróżnieniu?
 Czy początkowi bólów
brzucha towarzyszy zmiana rytmu wypróżnień (biegunka lub zaparcie)?
 Czy początkowi bólów
brzucha towarzyszy zmiana objętości i konsystencji stolca (stolce obfite lub
skąpe, płynne lub twarde,
przypominające kulki)?
Odpowiedzi twierdzące na
dwa z tych pytań przy braku
objawów alarmujących pozwalają na rozpoznanie zespołu jelita drażliwego, oczywiście
jeśli objawy choroby utrzymują się dostatecznie długo, czyli
przynajmniej 3 miesiące. Dość
często w celu upewnienia się,

Leczenie
nadwrażliwości jelit

karmy tłuste i wzdymające
oraz kawa. Niektórzy pacjenci źle tolerują laktozę zawartą w słodkim mleku i inne
substancje pochodzenia
węglowodanowego zawarte
w jabłkach, gruszkach, cebuli, porach, kapuście i pieczywie. Otręby, pomocne
u części osób z zaparciem,
mogą zwiększać ilość gazów i wywoływać wzdęcie
brzucha.
Leczenie farmakologiczne ma charakter objawowy,
z wyjątkiem zastosowania
antybiotyków, gdy lekarz
prowadzący podejrzewa
czynnik bakteryjny jako ten
odpowiadający za objawy.
Obecnie pośród antybiotyków najbardziej zalecany jest
preparat Xifaxan (Rifaximinum), może być stosowany
nawet w dłuższych kuracjach, ponieważ praktycznie
nie wchłania się z przewodu
pokarmowego. Częściej jednak podawane są leki typowo objawowe, gdy dochodzi
do nasilenia biegunek stosujemy leki zapierające, natomiast w przypadku zaparć,
poprawę dają leki przeczyszczające. Ważną grupę leków
stanowią środki wpływające
na stan napięcia mięśni jelit
oraz na ich motorykę. Typowymi jelitowymi regulatorami motoryki są mebeveryna
(Duspatalin) oraz trimebutyna (Debretin, Tribux).
Korzystna zmiana bakteryjnej flory jelitowej ze złagodzeniem objawów (przede
wszystkim biegunki) może
nastąpić również po zastosowaniu probiotyków. Spośród
metod leczenia psychologicznego pozytywną opinię mają
hipnoza, terapia poznawczo-behawioralna oraz techniki
relaksacyjne.
Porady z Apteki nr 01/2019
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PIĘKNO
Dla zdrowej
i pięknej skóry,
włosów
i paznokci!
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I ODCHUDZANIE

W CENIE!

Dla osób
dążących
do redukcji
masy ciała!
SUPLEMENT DIETY
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Nazywana jest „drzewem życia” - z sanskrytu kalpa vriksha - drzewem,
zaspokajającym wszystkie potrzeby. Przez wieki leki robione z orzecha kokosowego
były stosowane w medycynie ludowej i do dziś są traktowane przez ludy Afryki za
cudowne panaceum. I, jak się okazuje, to nie tylko ludowe bajki, gdyż ludy te nigdy
nie zapadają na choroby serca, cukrzycę czy otyłość

Smukła
i zdrowa
jak palma kokosowa

P

alma kokosowa
pochodzi z południowo-wschodniej Azji lub
północno-zachodniej części Ameryki Południowej,
ale obecnie jest najczęściej
występującą palmą wzdłuż
wszystkich wybrzeży tropikalnych. Co takiego cudownego kryje się w tym
jednonasiennym pestkowcu? Tego postanowił dowiedzieć się dr Bruce Fife
(pisarz, mówca, dietetyk),
założyciel „Ośrodka do Badań nad Kokosem”, spędzając szmat swojego życia na
badaniach nad medycznymi

aspektami i właściwościami
orzecha kokosowego, których to wyniki opisuje m.in.
w swoich dwóch bestsellerowych książkach „Cud mąki
kokosowej” oraz „Cud oleju
kokosowego”.
Według doktora Fife’a niezwykłość kokosa polega
w pierwszej kolejności na
tym, że jest on bardzo bogaty w błonnik pokarmowy, a ubogi w węglowodany
– cukry proste, łatwo przyswajalne – których obecnie
spożywamy ogromne ilości,
gdyż są wszechobecne i dodawane do wszystkiego. To
one są głównym winowajcą

w powstawaniu otyłości oraz
wielu chorób, od kandydozy
po cukrzycę i choroby serca.
Błonnik jest również rodzajem węglowodanów,
które jednak nie ulegają trawieniu w przewodzie pokarmowym (nie dostarczają
żadnych kalorii) i dodatkowo ma on ogromne zdolności absorbcyjne, więc działa
jak pochłaniacz i wymiatacz.
Codziennie powinniśmy
spożywać 24-30 gram błonnika (to tyle ile w bochenku
chleba z pełnoziarnistej mąki!), a większość z nas nie robi
tego nawet w połowie. Natomiast 1 szklanka wiórków

kokosowych (ok. 80 gram)
zawiera tylko 3 gramy cukrów i aż 9 gram błonnika –
resztę stanowią woda, białko
i tłuszcz. Jest to ilość błonnika 3 razy większa niż np.
w fasolce szparagowej, 2 do
4 razy większa niż zawierają
otręby owsiane czy pszenne
i aż 20 razy większa niż we
wzbogaconej mące pszennej!
Ponadto kokos dodany
do potraw (wystarczy 1020 gram dziennie) nie tylko
zwiększa w nich udział błonnika, ale zmniejsza ich indeks
glikemiczny i kaloryczność!
Co jest szczególnie ważne dla
osób z cukrzycą i dbających
cd. na str. 40
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badania wykazują, że zawarty w dużej
ilości w kokosie błonnik zapobiega
powstawaniu wielu chorób:
•
•
•
•
•
•
•

zaparć (lub biegunek);
hemoroidów;
zapalenia wyrostka robaczkowego;
choroby uchyłkowej jelit;
żylaków nóg;
kamieni żółciowych;
zapalenia jelita grubego i choroby
leśniowskiego-crohna;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

zgagi;
nadwagi;
kandydozy;
pasożytów jelitowych;
chorób serca;
wysokiego cholesterolu;
wysokiego ciśnienia;
cukrzycy;
nowotworów (okrężnicy, piersi,
prostaty, jajników), itp.

cd. ze str. 39

o linię.
Kolejną zaletą orzecha
kokosowego jest to, że jest
on doskonałym źródłem
licznych pierwiastków śladowych, gdyż w przeciwieństwie do hodowanych
na sztucznych nawozach
zbóż i roślin strączkowych,
uprawiany jest na naturalnie
żyznych, bogatych w minerały ziemiach wulkanicznych.
Gleby te są również wzbogacane minerałami z wód morskich, które są naturalnym
nawozem. Dlatego orzech
kokosowy zawiera pełny zestaw wszystkich pierwiastków śladowych potrzebnych
ludzkiemu organizmowi.
W dodatku błonnik kokosowy nie upośledza wchłaniania składników mineralnych
z pokarmu, tak jak dzieje się
to w przypadku innych roślin, zwłaszcza tych strączkowych, zawierających kwas
fitowy, który wiąże minera-
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ły w przewodzie pokarmowym i usuwa je z organizmu.
Z jednej strony błonnik jest
niezbędny do utrzymania
zdrowia i kondycji całego organizmu, z drugiej zaś duże
jego ilości mogą prowadzić
do „niedożywienia”. Idealnym rozwiązaniem jest więc
nie tyle ograniczenie jego
spożycia, lecz zastąpienie jego części błonnikiem pochodzącym z kokosa – wiórków
czy mąki kokosowej.
Na koniec jeszcze kilka słów o wspomnianym
wcześniej tłuszczu - oleju
kokosowym. Do niedawna
był uważany za niezdrowy
ze względu na dużą zawartość tłuszczów nasyconych.
Jednak najnowsze badania
ujawniają coś zupełnie przeciwnego. Olej kokosowy jest
unikatowy w swym składzie.
Zawiera on cząstki tłuszczu
– trójglicerydy średniołańcuchowe (MCT), które są

trawione i metabolizowane
w zupełnie inny sposób niż
pozostałe tłuszcze, tzn. organizm zamiast je upychać
w komórkach, wykorzystuje je do produkcji energii, co
znów stymuluje i przyspiesza
cały metabolizm, czyli zwiększa się tempo przemiany materii - spalania kalorii! Przez
te swoje unikatowe właściwości olej ten zyskał sobie
już status jedynego na świecie
naturalnego tłuszczu o niskiej zawartości kalorii, pomagającego zrzucić zbędne
kilogramy. Olej kokosowy
pomaga też w regulowaniu
poziomu cukru we krwi i zapobiega powstawaniu insulinooporności, która jest jedną
z głównych przyczyn otyłości. Kokosowe tłuszcze średniołańcuchowe posiadają
właściwości przeciwzapalne
i przeciwutleniające, chronią
przed chorobami serca i wylewami, gdyż zapobiegają

tworzeniu się
zatorów w tętnicach i naczyniach
krwionośnych.
Również niezwykłe właściwości
przeciwbakteryjne,
przeciwwirusoweiprzeciwgrzybiczne oleju
kokosowego pomagają
chronić organizm przed
wszelkimi infekcjami
od zapalenia zatok, poprzez opryszczkę i kandydozę, aż p o gr yp ę
i zapalenie wątroby typu C.
I, co więcej, olej ten wzmacnia układ odpornościowy,
poprawia trawienie, chroni
przed nowotworami, wspomaga pracę tarczycy. Warto
chyba sięgnąć po ten cud natury, bo już 2 łyżki wiórków
kokosowych dziennie i łyżeczka oleju pomogą schudnąć, oczyszczą i usprawnią
nasz układ pokarmowy oraz
wzmocnią cały organizm!
Porady z Apteki nr 01/2019

Panuje wiele mitów dotyczących
higieny zębów u naszych
największych skarbów,
jakimi są nasze dzieci. W tym
artykule zostały przedstawione
podstawowe informacje na
temat prawidłowej higieny jamy
ustnej u dzieci oraz informacje,
jak, dzięki odpowiedniej
profilaktyce, zapobiegać
przykrym wizytom u dentysty

Higiena

jamy ustnej u dzieci

W

krajach niskorozwiniętych
lub rozwijających się, do
których należy Polska, często
w praktyce lekarskiej spotkać
można opinie wśród pacjentów, że nie trzeba leczyć zębów mlecznych u dzieci, bo
i tak wypadną. Jest to niewątpliwie olbrzymi błąd,
gdyż każda próchnica, nawet w zębie mlecznym, jest
ogniskiem patologicznym
mającym wpływ na cały organizm, dlatego tak ważna
jest profilaktyka dentystycz-

na i edukacja. Dobre placówki stomatologiczne, takie jak
Dentysta Poznań, za cel swojej działalności stawiają także
misję promowania zdrowego stylu życia oraz edukację
prozdrowotną.
Zęby zaczynają tworzyć
się już przed urodzeniem
w okresie płodowym. Rodzice mogą spodziewać się
ząbków u dzieci już od czwartego miesiąca. Wszystkie 20
zębów mlecznych pojawia
się zwykle w wieku trzech
lat, choć ich tempo i kolejność wyrzynania jest różna.

Stałe zęby zaczynają się pojawiać około szóstego roku
życia. Proces ten potrwa do
około 21. roku życia. W celu
zapewnienia zdrowia jamy
ustnej stosowane są środki
zapobiegawcze:
• Dobrym nawykiem jest,
aby przyzwyczajać dzieci do
jedzenia owoców i warzyw
zamiast słodyczy. Ogranicz
i nie przyzwyczajaj dziecka do spożywania cukru,
co pomoże w zapobieganiu
próchnicy. Dziecko przyzwyczajone do spożywania

smacznych warzyw zapomni o słodyczach (daj mu
przykład na własnej osobie).
• Upewnij się, że dzieci dostają odpowiedniej ilości fluoru albo za pośrednictwem
wody pitnej lub w formie
dodatkowej np. specjalnej
pasty lub środków stosowanych w gabinecie stomatologicznym przez dentystów
jako fluoryzacja, w celu
wzmocnienia szkliwa i uodpornienia na próchnicę. Porozmawiaj z dentystą, jakie
ilości są wymagane na dacd. na str. 42
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jamy ustnej.
• Pamiętaj, że odpowiednia
profilaktyka, wprowadzona
już w pierwszym roku życia
dziecka, procentuje przez całe
jego życie, dlatego nie czekaj
z pytaniami i udaj się do dentysty, jeśli nie jesteś pewien
jak dbać o zdrowie zębów.

cd. ze str. 41

nym etapie rozwoju dziecka.
Profilaktyka fluoryzacji może obejmować stosowanie suplementów lub specjalnych
past, szczególnie w miejscach
zamieszkania, gdzie woda
pitna nie jest optymalnie
fluoryzowana.
• Rozważ zastosowanie
specjalnych uszczelniaczy
stomatologicznych, takich
jak lakowanie zębów, które
chronią zęby przed próchnicą. Uszczelniacze dentystyczne stanowią kolejną warstwę
ochrony przed próchnicą.
• Naucz dzieci poprawnego
i regularnego stosowania nici
dentystycznych i szczotkowania zębów. Postaraj się, aby
szczotkowanie i nitkowanie
zębów było częścią zabawy
i przyjemności dla Twojego
dziecka w celu zachęcenia do
zachowania zdrowia i higieny
r

e

k

oto zarys PeWnych
WsPólnych WyzWaŃ
dla rodzicóW, jeśli
chodzi o stan zdroWia
jamy ustnej dzieci.
niemowlęta

• Próchnica zębów u niemowląt na etapie karmienia butelką - pierwsze ząbki.
Aby uniknąć tego problemu, należy przecierać dziąsła
i wyrzynające się ząbki myjką
z gazy i czystej wody po karmieniu. Kiedy pojawiają się
zęby, czyścić codziennie specjalną pastą dla niemowląt
l

a

m

a

i dzieci. Należy również pamiętać, aby położyć dziecko
spać z butelką wody zamiast
mleka lub soku, jeśli jest do
tego przyzwyczajone.
• Ssanie kciuka lub palca.
Większość współczesnych
pediatrów zgadza się, że te
zwyczaje mają istotne elementy formacyjne i psychologiczne w kontekście
spokoju dziecka i przynajmniej przez pierwszych kilka
lat życia (czasem nawet aż do
wieku około czterech) powinny być ignorowane. Istnieje
jednak również powszechna zgoda, że ssanie palca lub
smoczka powinno być zaprzestane, zanim stałe zęby
zaczynają się pojawiać, gdyż
może to prowadzić do problemów ortodontycznych.
• Plamy na zębach: jak
tylko pojawi się pierwszy
ząb, zazwyczaj około szóstego miesiąca, rozpocznij
czyszczenie zębów Twojego dziecka codziennie i zaplanuj wizytę dentystyczną,
aby sprawdzić, czy wszystko
przebiega prawidłowo.
małe dzieci

• Strach przed dentystą:
pozwól dziecku siedzieć na
kolanach podczas wizyty
u dentysty, co sprawi, że poczują się bardziej komfortowo
i bezpiecznie. Bardzo dobrym pomysłem są też wizyty
adaptacyjne dzieci. Pozawalają one poznać i oswoić się
z gabinetem dentystycznym.
• Spróbuj z udziałem całej rodziny być wzorem do
naśladowania, aby stworzyć
zwyczaj dbania o zęby przez
dzieci, które jest często postrzegane jako zajęcie nudne i rutynowe. Na przykład
staraj się myć zęby, razem
z dziećmi każdego dnia, co
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także przełoży się na umocnienie więzów rodzinnych.
• Miłość do słodyczy: postaraj się dawać swoim dzieciom zdrowe przekąski, takie
jak warzywa, jogurt lub ser.
nastolatki

• Wymieniaj szczotkę raz
w miesiącu lub jak tylko zauważysz, że jest już zużyta
– twoje dziecko nie będzie
o tym pamiętać (szczególnie chłopcy). Upewnij się,
że szczotka nastolatki jest
dobrze dobrana pod względem twardości.
• Obrażenia mechaniczne,
np. od sportu: Zachęcanie
dzieci do noszenia ochraniaczy jamy ustnej podczas uprawiania sportu, aby chronić
swoje zęby od potencjalnych
wypadków. Przestrzegać
przed bieganiem, np. wokół
basenu, co jest chyba jedną
z najczęstszych przyczyn wybić i ukruszenia zębów.
• Wizyty u ortodonty
w przypadku problemów
z krzywizną zębów lub np.
sytuacją, gdy jest ich zbyt
wiele (czasem trzeba usunąć np. 8-ki / 7-ki aby zrobić
miejsce dla równo rosnących
ładnych zębów).
Dbanie o jakość zębów, co
potwierdzają badania, ma
wpływ na całe nasze życie.
Amerykańscy uczeni dowodzą, że to, jak jesteśmy postrzegani, często jest przez
pryzmat naszego wyglądu,
zdrowia. Warto o tym pamiętać i odwiedzać regularnie
dentystę na wizytach kontrolnych przynajmniej dwa
razy w roku.
Zdrowe zęby to zdrowie
ogólne organizmu człowieka
i powinniśmy o tym pamiętać już od pierwszych dni
życia naszych dzieci.
Porady z Apteki nr 01/2019
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głód witaminowy
P

o długiej, zimnej i ciemnej
zimie z utęsknieniem wchodzimy
w okres wiosenny. Budząca
się przyroda, morze zieleni,
dużo więcej promieni słonecznych wyzwala w naszych
organizmach zdecydowanie
więcej energii. Patrząc w głąb
ludzkiego organizmu, stwierdzimy istnienie ogromnego
laboratorium chemicznego.
W systemie wydzielonych
„próbówek” zachodzą jednocześnie tysiące reakcji. Są
one często ze sobą powiązane
i wymagają obecności wielu
różnych substancji. Wśród
nich znajdują się substancje
energetyczne, budulcowe, są
także różnorodne pod wzglę-

dem budowy chemicznej
związki, które nawet w bardzo niewielkich ilościach
istotnie wpływają na procesy życiowe w komórkach. Na
początku XX w. Kazimierz
Funk, polski biochemik,
określił te substancje mianem witamin. Jak ważna to
grupa związków świadczą
liczne schorzenia wywołane
niedoborem tych związków
i nazywane awitaminozami.
Kolejnym ważnym faktem
jest brak możliwości wytwarzania witamin przez ludzki
organizm: muszą być dostarczone wraz z pożywieniem
(to najbardziej optymalna
droga) lub mogą być wprowadzane w postaci związków
chemicznych w preparatach

witaminowych (tak zwana
suplementacja). Wyjątkiem
jest witamina D3, którą
człowiek potrafi wytwarzać
z cholesterolu z udziałem
promieni słonecznych. Naturalne witaminy, a dokładnie mówiąc prowitaminy, są
bardzo wrażliwe na różne
czynniki, takie jak temperatura, światło, powietrze
i inne. Po prostu są nietrwałe
i bardzo szybko tracą swoje witalne właściwości. To
dlatego ilość witamin w warzywach i owocach zimą jest
mniejsza, a gdy dołożymy
do tego mniejsze spożycie
wszelkiej zieleniny zimą to
łatwo wytłumaczyć częste
niedobory witaminowe na
początku wiosny.

Poznajmy
rolę witamin
Przegląd witamin i roli, jaką spełniają w organizmie
należy rozpocząć od kilku informacji ogólnych. Obecnie
znamy 13 oficjalnie sklasyfikowanych witamin. Podzielone zostały na dwie grupy:
rozpuszczalne w tłuszczach
oraz rozpuszczalne w wodzie. Do pierwszej grupy należą witaminy: A, D, E i K,
a do rozpuszczalnych w wodzie witaminy z grupy B i C.
Taki podział daje nam cenną
wskazówkę dotyczącą sposobu ich wprowadzania do organizmu. Otóż w przypadku
witamin A,D,E,K niezbędny jest tłuszcz, aby mogły
cd. na str. 46
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one swobodnie wchłaniać
się w jelitach. Jest to ważna
informacja dla osób będących na różnego typu dietach
ograniczających ilość tłuszczu w pożywieniu. Każda
z tych substancji odpowiada
w organizmie za konkretne funkcje, a zaburzenia
wynikające z braku lub też
nadmiaru którejś z witamin
mogą mieć poważne konsekwencje, nawet zagrażające
życiu.
Witamina a

Witamina A bierze udział
w procesie obierania przez
oko bodźców wzrokowych,
decyduje o ostrości wzroku. Jej niedobór objawia się
ślepotą zmierzchową, zwaną obrazowo kurzą ślepotą. Poza tym decyduje ona
o kondycji skóry, tkanek nabłonkowych i jej wytworów,
czyli włosów i paznokci, pośrednio przyczynia się także
do wzrostu kości. Opóźnia
procesy starzenia poprzez
kontrolę procesów utleniania komórkowego. W formie
ostatecznej witamina A występuje w produktach pochodzenia zwierzęcego, a jej
obfitym źródłem jest masło.
W produktach roślinnych
znajdujemy prowitaminę
A w postaci beta-karotenu,
którego bogatym źródłem
jest marchew, pomidor, dynia i szpinak. Beta-karoten
i podobne związki zwane karotenoidami chronią organizm przed niekorzystnymi
zjawiskami oksydacyjnymi, które mogą prowadzić
do zainicjowania procesu
nowotworowego, szczególnie raka prostaty, okrężnicy
i piersi. Karotenoidy troskliwie opiekują się także skórą,
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opóźniając procesy starzenia
i chroniąc przed szkodliwym
działaniem promieniowania
słonecznego na skórę.
Witamina d3

Witamina D3 - cholekalcyferol jest najważniejszym związkiem w grupie
witaminy D. Jest to postać
w organizmie nieaktywna
i musi być przekształcona do kalcytriolu, aby mogła aktywnie uczestniczyć
w procesie uwapnienia, czyli
wzmacniania i budowy kości. Z zaburzeniami tego
procesu związane są takie
niekorzystne zjawiska jak
krzywica u najmłodszych
i osteomalacja u pacjentów
dorosłych. Jest to jedna z najważniejszych witamin w całym okresie niemowlęcym
i dziecięcym, a w zasadzie
jej wpływ na późniejszy stan
kości odbija się już w okresie
płodowym. Cholekalcyferol
to jedyna witamina, którą
organizm jest w stanie sam
sobie wytworzyć. Odbywa
się to w skórze z cholesterolu pod wpływem promieni
słonecznych. W korzystnych
warunkach (odpowiednie
nasłonecznienie) nawet
100% potrzeb organizmu
może zostać zaspokojone,
dlatego tak bardzo ważne
jest wychodzenie nawet
z najmłodszymi dziećmi na
świeże powietrze i przede
wszystkim na słoneczko.
Witaminę D3 można także dostarczać z pokarmami.
Bogate w cholekalcyferol pokarmy to przede wszystkim
ryby i owoce morza, mięso, jaja i nabiał. Obecny stan
wiedzy na temat witaminy
D3, potwierdzony licznymi badanami naukowymi,
nakazuje jej suplementacje

w zasadzie w każdym wieku,
jednak największe znaczenie
uzupełniania niedoborów
dotyczy niemowląt i profilaktyki ostemalacji u osób
starszych (w tym wieku jest
znacznie mniejsza ekspozycja na światło słoneczne).
Należy jednak pamiętać,
nadmiar cholekalcyferolu
może się kumulować w organizmie przez odkładanie
się w tkance tłuszczowej.
Jest to na tyle niebezpieczne zjawisko, że uzupełnianie
niedoborów witaminy D3
u niemowląt należy prowadzić pod kontrolą lekarza
pediatry. Nadmiar witaminy
D3 może powodować opóźnienia rozwojowe u dzieci
oraz kamicę nerkową u dorosłych, spowodowaną zbyt dużą pulą wapnia w organizmie.

K. Uzupełnianie witaminy
K bardzo ważne jest przede
wszystkim u niemowląt,
ponieważ pałeczka okrężnicy jeszcze u nich nie występuje, a ilość witaminy K
w mleku matki jest niewystarczająca. Konieczne zatem
jest podawanie preparatów
zawierających witaminę K.
Na rynku farmaceutycznym
występuje wiele suplementów zawierających specjalnie
przygotowane formy, najczęściej płynne, do wygodnego stosowania u małych
dzieci. Podawanie tej witaminy można prowadzić do
3 miesiąca życia, później organizm w pełni współpracuje
z pożytecznymi pałeczkami
okrężnicy, zapewniając 100%
zapotrzebowania. Niedobory witaminy K prowadzą do

Witamina k

Witamina K (fitomenadion) to związek chemiczny, który w prawidłowych
warunkach powstaje w jelitach, lecz jego wytwarzaniem
nie zajmują się komórki organizmu, lecz pożyteczne
bakterie jelitowe z rodzaju
Escherichia coli, zwane pałeczką okrężnicy. Znaczy to,
że organizm człowieka tylko pozornie może sobie zapewnić dostatek witaminy
K. Wszelkie niekorzystne
czynniki, mogące zaburzyć
skład mikroflory jelitowej,
mogą w efekcie prowadzić
do niedoborów witaminy
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zaburzeń krzepnięcia krwi,
trudności w gojeniu się ran
oraz niekorzystnie wpływają
na mineralizację kości. Z kolei nadmiar tej witaminy może doprowadzić do żółtaczki,
a nawet uszkodzenia mózgu.
Witamina e

Ostatnią witaminą rozpuszczalną w tłuszczach jest
tokoferol, czyli witamina
E. Jest to najważniejszy antyoksydant rozpuszczalny
w tłuszczach. Rola tokoferolu
polega na „wymiataniu wolnych rodników”, inaczej mówiąc na neutralizacji bardzo
reaktywnych i szkodliwych
dla organizmu substancji
powstających w procesie
utleniania komórkowego.
Wolne rodniki wyrządzają
wiele szkód w ustroju, przyspieszają procesy starzenia

komórkowego, mogą być
przyczyną bezpłodności,
zaburzenia pracy mięśni,
w tym mięśnia sercowego,
są zgubne dla skóry. Najpoważniejsza szkodliwość tych
nadmiernie reaktywnych
substancji polega na wzbudzaniu procesów nowotworowych przez uszkadzanie
DNA. Zatem tokoferol, nazywany często witaminą życia,
chroni komórki i przedłuża
ich życie. Bogatym źródłem
witaminy E są produkty roślinne: oleje słonecznikowy
i sojowy, brukselka, szpinak,
bób i inne zielone warzywa.
Właściwości antyoksydacyjne wykorzystywane są
szeroko w przemyśle spożywczym, jest to cenny naturalny konserwant żywności,
w szczególności produktów
zawierających tłuszcze, np.
margaryny.
Witamina c

czyli kwas askorbinowy to
z kolei najbardziej rozpoznawalna i poznana witamina.
Wielką rolę przypisywał jej
Linus Pauling, amerykański
uczony, dwukrotny laureat
Nagrody Nobla. Wiedza na

temat znaczenia witaminy C
w procesach życiowych potwierdza, że wpływa ona na
wytwarzanie kolagenu, który
zapewnia prawidłową kondycję chrząstek, substancji
mazistej w stawach, ścięgien,
chroni skórę przed zmarszczkami i rozpadlinami, odpowiada także za prawidłowy
stan kości i zębów. Jej niedobory to choroba zwana
szkorbutem, objawiającą się
krwawieniami z dziąseł, rozchwianiem i wypadaniem zębów, ogólnym osłabieniem,
bólem stawów, wybroczynami krwawymi i utrudnionym
gojeniem się ran. Zdecydowanie wzrasta zapotrzebowanie na kwas askorbinowy
w trakcie infekcji wirusowych i bakteryjnych, zaburzeń odporności, w trakcie
długotrwałej gorączki oraz
przy trudno gojących się ranach. Powszechna wiedza na
temat witaminy C sugeruje,
że najbogatszym źródłem
kwasu askorbinowego są cytryny. Jest to jednak fałszywy
pogląd. Najwięcej jej znajduje się w owocach aceroli, występującej w Ameryce
Środkowej, w Polsce można znaleźć produkty oparte
na aceroli. Wśród naszych
rodzimych owoców i warzyw bogactwem witaminy
C charakteryzują się: owoce róży, porzeczki czarnej
i czerwonej, warzywa kapustne, szczególnie brukselka i kapusta kwaszona,
natka pietruszki oraz ziemniaki. Należy pamiętać, że
gotowanie warzyw i owoców
skutecznie niszczy witaminę
C, w związku z tym tak ważne staje się jedzenie surówek,
naturalnych soków i przecierów. Podobnie jak witamina E, kwas askorbinowy jest

często stosowanym konserwantem żywności, w sposób
naturalny utrwalający naturalny wygląd i konsystencję
produktów spożywczych.
gruPa Witamin b

Najbardziej liczną grupą
witamin są witaminy z grupy
B, możemy tutaj zaliczyć aż
osiem witamin. Starając się
ogólnie scharakteryzować
rolę tych substancji dla organizmu, możemy określić
je jako katalizatory przemian
energetycznych w komórkach. W zasadzie przekłada się to na funkcjonowanie
większości narządów, począwszy od mózgu i nerwów
przez oczy, skórę i jej wytwory, czyli włosy i paznokcie, mięsień sercowy i krew.
Uczestniczą w przemianach
tłuszczów w wątrobie, zapobiegając powstawaniu
sprzyjających miażdżycy
frakcji cholesterolu, a także przyspieszają regenerację
komórek wątrobowych. Źródłem witamin z grupy B jest
urozmaicona dieta składająca się zarówno z pokarmów
pochodzenia zwierzęcego,
głównie mięsa, podrobów,
jaj, ale także pokarmy roślinne dostarczają tych cennych
związków, chodzi głównie
o pełnoziarniste pieczywo,
otręby, kasze oraz miód.
Należy pamiętać, że żadna
z roślin nie wytwarza witaminy B12, dlatego bardzo
ważnym dla osób będących
na diecie wegetariańskiej jest
suplementacja tej witaminy niezbędnej do produkcji
krwinek czerwonych.

Uzupełnianie
witamin
Farmaceuci w aptekach
często są proszeni przez pacd. na str. 48
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cjentów o zaproponowanie najlepszego preparatu
witaminowego. Odpowiadając na tak postawiony
problem należy stwierdzić,
że na optymalny preparat
multiwitaminowy składa się
pełna i urozmaicona dieta
obfitująca w świeże warzywa i owoce, nie należy także
zapominać o produktach
pochodzenia zwierzęcego,
a w szczególności rybach
i produktach nabiałowych.
Istnieją jednak uzasadnione
sytuacje, w których trzeba
poważnie rozważyć posiłkowanie się preparatami
witaminowymi. Jakie to są
sytuacje? Przede wszystkim
dotyczy to okresu niemowlęcego i wczesnego dzieciństwa, kiedy to cały młody
organizm wchodzi w fazę
intensywnego rozwoju. Budowa mocnego szkieletu,
r

e

rozwój mózgu, budowanie odporności, to w dużej
mierze współudział witamin, a często pokarm matki
w tej kwestii jest niewystarczający. Opiekunowie powinni jednak podawanie
witamin w tym wieku regularnie konsultować z lekarzem bądź farmaceutą.
Inną sytuacją wymagającą poważnego rozważenia
suplementacji witaminowej jest okres ciąży. Myślę,
że nikogo nie należy specjalnie uświadamiać, jak
ważny to czas zarówno dla
matki jak i tak bardzo związanego z nią dziecka. Podstawowym wskaźnikiem
rozwoju dziecka jest jego
masa po porodzie, a na to
bardzo istotny wpływ wywiera odżywianie się kobiety w ciąży, dieta optymalna
ilościowo i jakościowo. Poprawę jakości diety ciążok

wej możemy uzyskać przez
stosowanie specjalnie opracowanych preparatów dla
kobiet ciężarnych i matek
karmiących. Wspominałem już o osobach świadomie decydujących się na
stosowanie różnego typu
diet eliminacyjnych. Dieta
wegetariańska czy jeszcze
bardziej restrykcyjna dieta
wegańska na pewno mogą
przysporzyć niedoborów
witaminowych, a nawet
doprowadzić do groźnych
skutków awitaminozy. Przy
rozsądnym postępowaniu
i odpowiedniej suplementacji witaminowej można
jednak uniknąć tego typu
problemów. Dobieranie
preparatów dla wegetarian
powinno uwzględnić szczególnie poziom witaminy D
oraz niektórych witamin
z grupy B, zwłaszcza witaminy B12.
l

a

Suplementacja
witaminowa
w chorobach
nowotworowych
Jest to odrębny problem,
o którym należy pamiętać.
W procesie nowotworowym
komórki rakowe rozwijają się
w sposób zdecydowanie przyśpieszony i niekontrolowany.
Dostarczanie dodatkowo witamin, szczególnie z grupy B,
może wywołać efekt przypominający dolewanie oliwy
do ognia. Zatem kierując się
ostrożnością wprowadzono
zasadę, która mówi o nie stosowaniu żadnych preparatów
witaminowych samodzielnie
w trakcie kuracji przeciwnowotworowej. Lekarz prowadzący może zdecydować się
na włączenie poszczególnych
witamin, najczęściej z grupy
przeciwutleniaczy, oceniając
każdorazowo bilans zysków
i strat.
m

a

Ciśnienie
na

zdrowie

Człowiek żyje dopóki bije jego serce tłocząc krew do tętnic, którymi dociera ona do
najdalszych zakątków ludzkiego organizmu. Zapewnia ona dostawy tlenu, substancji
odżywczych i wielu innych składników, dzięki którym tkanki ludzkie mogą spełniać
swoje fizjologiczne zadania. Aby mogło dojść do wymiany substancji pomiędzy krwią,
a komórkami, muszą być spełnione dwa podstawowe warunki. Po pierwsze muszą istnieć
naczynia krwionośne, którymi popłynie krew, a po drugie konieczne jest odpowiednie
ciśnienie, które ten przepływ wymusi. Właściwe ciśnienie krwi jest niezbędne do życia

W

czasie akcji
skurczowej
serca krew
wtłaczana
jest do aorty, będącej początkiem układu tętniczego. Siła
z jaką serce wyrzuca krew
z lewej komory, a także częstość akcji serca (szybkość
tętna) decydują o pierwszym
z parametrów ciśnienia krwi
jakim jest ciśnienie skurczowe, natomiast dolna wartość
ciśnienia krwi, określana jest
jako rozkurczowa, odnosi
się do stanu napięcia tętnic
w czasie spoczynku serca.
Nadciśnienie tętnicze to
stan, w którym serce pracuję
ze zwiększonym wysiłkiem
niż jest to potrzebne. Może
to wynikać ze zbyt silnej jego pracy, narzuconej przez
różne czynniki (np. stres, alkohol, kofeina, narkotyki pobudzające). Inną przyczyną
Porady z Apteki nr 01/2019

może być zwężenie światła
tętnic w wyniku zmian miażdżycowych rozwijających się
w ich ścianach lub działaniem
obkurczającym tętnice niektórych substancji, np. wydzielanych przez chore nerki.
Nadciśnienie rozpoznajemy przy wartościach ciśnienia skurczowego 140 lub
więcej mmHg, rozkurczo-

wego 90 lub więcej mmHg
oraz w przypadku jednoczesnego przekroczenia obu tych
wartości. Wyróżniamy różne
rodzaje nadciśnienia, co ilustruje tabela poniżej.
Podstawowy podział nadciśnienia obejmuje dwie kategorie: nadciśnienie pierwotne
i wtórne. Zdecydowanie częściej spotykamy nadciśnienie

pierwotne, zwane także samoistnym, które występuje
w 90% przypadków. Jest to
bardzo podstępna choroba,
często w początkowej fazie
przebiega bezobjawowo, a jej
utajony charakter pozwala
stopniowo niszczyć organizm. Jako potencjalnych
sprawców tego nadciśnienia należy wymienić dziecd. na str. 50

Klasyfikacja nadciśnienia tętniczego

Ciśnienie
skurczowe
(mmHg)

Ciśnienie
rozkurczowe
(mmHg)

Ciśnienie optymalne

< 120

< 80

Ciśnienie prawidłowe

120–129

80–84

Ciśnienie wysokie prawidłowe

130–139

85–89

Nadciśnienie stopień 1 (łagodne)

140–159

90–99

Nadciśnienie stopień 2 (umiarkowane)

160–179

100–109

Nadciśnienie stopień 3 (ciężkie)

≥ 180

≥ 110

Nadciśnienie izolowane skurczowe

≥ 140

< 90

Kategoria
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dziczenie (występowanie
nadciśnienia w najbliższej
rodzinie często ujawnia się
także w następnych pokoleniach), a także czynniki
środowiskowe, głównie związane ze złym stylem życia:
stres, nadużywanie alkoholu,
używki pobudzające, zła dieta z nadmiarem podaży soli
kuchennej, otyłość, siedzący
tryb życia. Chorzy z nadciśnieniem powinni uważnie
stosować leki znoszące objawy grypy, ponieważ zazwyczaj zawierają one składniki
podnoszące ciśnienie.
Nadciśnienie wtórne jest
zawsze bezpośrednio związane z innymi chorobami
występującymi w ustroju.
Przebieg bywa bardziej gwałtowny z silnymi objawami,
a leczenie często pozostaje bez wyraźnych efektów.
Możemy wymienić wiele
chorób, które w swoim przebiegu wywołują nadciśnienie.
Najczęściej mówimy o tak
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zwanym nadciśnieniu nerkowym. Chore nerki często
wydzielają reninę, hormon
odpowiedzialny za bardzo
silny mechanizm podnoszenia ciśnienia jakim jest układ
renina-angiotensyna-aldosteron. To właśnie dzięki reninie dochodzi do wytworzenia
zarówno angiotensyny, jednej
z najsilniej obkurczających
tętnice substancji, jak i aldosteronu wydzielanego w nadnerczach, którego zadaniem
jest zatrzymanie w nerkach
większej ilości soli, co pociąga
także pozostanie wody w organizmie. Taki mechanizm
służy podnoszeniu ciśnienia np. w sytuacjach nagłej
utraty dużej ilości krwi lub
odwodnienia, niestety może
być także przyczyną poważnego nadciśnienia. Choroby
nerek, np. infekcje, powinny
być traktowane bardzo poważnie i leczone z najwyższą
starannością, aby zminimalizować ryzyko ich trwałego

uszkodzenia. Inną przyczyną
nadciśnienia wtórnego mogą
być zaburzenia hormonalne.
Należą do nich choroby nadnerczy przebiegające z nadprodukcją noradrenaliny
i hormonów sterydowych.
W takich sytuacjach często
ciśnienie osiąga bardzo wysokie wartości, a leczenie polega
na chirurgicznym usunięciu
chorego nadnercza. Również
nadczynność tarczycy może
przekładać się na wzrost ciśnienia krwi. Unormowanie
poziomu hormonów tarczycy, najczęściej normalizuje
również ciśnienie.
Ciąża również może być
przyczyną nadciśnienia wtórnego. Występuje u kilku procent ciężarnych. Podstawą
postępowania w takiej sytuacji jest stwierdzenie, czy
jest to powikłanie samej ciąży, czy może podwyższone
ciśnienie występowało zanim kobieta weszła w stan
błogosławiony. Nadciśnie-

nie ujawniające się w okresie
ciąży przebiegające łagodnie, nie wymaga radykalnych
metod leczenia. Najczęściej
wystarczy zwiększenie wypoczynku z obowiązkowym
leżeniem na lewym boku, co
poprawia krążenie łożyskowe. Oprócz wypoczynku należy zminimalizować podaż
soli w diecie. W przypadku
wyższych wartości ciśnienia,
lekarz prowadzący ciążę musi
rozważyć wprowadzenie leczenia farmakologicznego.
W skrajnych przypadkach
wysokie nadciśnienie może
zagrażać życiu nienarodzonego dziecka, a także życiu
matki, może też być przyczyną poważnych komplikacji
okołoporodowych. Leki,
które są najbezpieczniejsze
dla płodu obniżające ciśnienie należą do grupy leków
moczopędnych.
Istnieje wiele innych schorzeń podnoszących ciśnienie
są to: akromegalia, choroby
naczyń krwionośnych uszkadzające warstwę śródbłonka,
która wytwarza tlenek azotu,
czyli naturalną substancję
rozszerzającą tętnice. Ważnym czynnikiem jest także ostry stres np. wywołany
ciężkim uszkodzeniem ciała,
nagłym odstawieniem alkoholu u osób uzależnionych.
Zupełnie marginalizowany jest także zespół bezdechu sennego, w przebiegu
którego dochodzi do utraty
kontroli układu nerwowego nad naturalną rytmiką
pracy narządów i układów
wewnętrznych. W czasie snu
mózg otrzymuje ciągłe sygnały o spadającej saturacji
tlenu we krwi, co jest wynikiem braku oddechu, a więc
zmuszony zostaje do uruchomienia mechanizmów
Porady z Apteki nr 01/2019

obronnych, to mniej więcej
tak jakby ktoś w czasie snu
był permanentnie podduszany, w pewnym momencie
organizm zaczyna się bronić.
Taka ciągła walka z brakiem
tlenu skutkuje wzrostem
ciśnienia, które naturalnie
w czasie snu powinno być
niższe.
Oddzielny temat stanowi tak zwane nadciśnienie
złośliwe. Jest to najbardziej
niebezpieczny typ nadciśnienia, przebiegający z wysokimi wartościami zarówno
rozkurczowymi na poziomie
140-160 mmHg, jak i skurczowymi osiągającymi wyniki powyżej 200 mmHg. Takie
ciśnienie odbija się bardzo
mocno przede wszystkim
na drobnych naczynkach
krwionośnych w oku, nerkach, mózgu czy sercu. Nieleczone bardzo szybko się
rozwija i w każdym momencie zagraża życiu, a na pewno prowadzi do uszkodzeń
narządowych. Nadciśnienia
złośliwego nie da się nie zauważyć, daje wyraźne objawy,
z których najbardziej charakterystycznym jest silny, pulsujący ból głowy w tylnej części
głowy. Mogą także wystąpić
zaburzenia widzenia, a także
objawy mózgowe takie jak
otępienie, zburzenia świadomości i orientacji, drgawki. Może wystąpić także ból
brzucha, wielomocz, duszność. Leczenie nadciśnienia
złośliwego wymaga hospitalizacji ze stałym monitoringiem ciśnienia krwi i pracy
narządów wewnętrznych,
głównie nerek.
Postępowanie lecznicze
w przypadku stwierdzenia
nadciśnienia najczęściej
jest bardzo skomplikowane
i wymaga pełnej współpraPorady z Apteki nr 01/2019

cy pacjenta, lekarza i farmaceuty. Pacjent jest zmuszony
do mocnego zaangażowania się w zmianę trybu życia,
bez której leczenie może być
nieskuteczne. Konieczne jest
również stałe kontrolowanie
skuteczności leczenia polegające przede wszystkim na
dokonywaniu regularnych
pomiarów ciśnienia krwi,
a także na systematycznych
wizytach u lekarza, informowaniu o wszelkich niepokojących objawach dotyczących
pracy serca, nerek, czy zaburzeń wzroku bądź słuchu.
Zazwyczaj największe zmiany konieczne są w sposobie
odżywiania. Specjaliści zajmujący się opracowywaniem
diet zdrowotnych proponują gotowe schematy, nazywane programami bądź
dietami. Analizując te programy możemy wyciągnąć
z nich wspólne, następujące
wnioski:

• spożywamy duże ilości
owoców i warzyw (bardzo
ważny czosnek),
• wprowadzamy czerwone
wino (150 ml) oraz inne
produkty roślinne zawierające flawonoidy np. głóg,
rumianek, aronia, miłorząb
japoński,
• ograniczamy tłuszcze zwierzęce, zastępując je rybami
głównie morskimi, chudą wołowiną, czy chudym
drobiem,
• ograniczamy podaż soli w pożywieniu, chodzi
o zmniejszenie puli jonów
sodu w organizmie, w zamian zalecane jest uzupełnianie niedoborów jonów
potasu,
• stosujemy tłuszcze roślinne, głównie oliwę, oleje:
lniany, sezamowy, z pestek
winogron,
• spożywamy orzechy i gorzką czekoladę (ok. 100 g/
dobę),

• ograniczamy do minimum
spożywanie mocnych alkoholi i używek zawierających kofeinę.
W życiu osoby chorej na
nadciśnienie powinny zostać wprowadzone zmiany
zmierzające do normalizacji
i przywrócenia rytmiki dobowej, należy dążyć do eliminacji stresu, przynajmniej
w okresie relaksu. Należy pamiętać, że często nadciśnienie
idzie w parze z „szybkim tempem życia”, niedosypianiem,
przepracowaniem.
Leczenie farmakologiczne
nadciśnienia jest procesem
przewlekłym. Lekarze dobierają leki w oparciu o ich
skuteczność, ale też analizują ich objawy niepożądane,
które muszą być niwelowane
przez indywidualne dopracowanie dawkowania oraz ustalenie ewentualnego leczenia
skojarzonego, a w ostateczności zmiany leku. Obecne
trendy światowe w leczeniu
nadciśnienia zakładają stosowanie preparatów skojarzonych. Podawanie dwóch,
a nawet trzech leków w jednej tabletce bądź kapsułce,
ma na celu obniżenie dawek
poszczególnych leków, minimalizując w ten sposób ich
efekty uboczne, jednocześnie takie połączenie często
wzmaga efekt leczniczy. Preparaty skojarzone pozwalają zmniejszyć ryzyko nie
przyjęcia dawki leku, które
znacznie wzrasta w miarę
zwiększania ilości tabletek
na dobę. Innymi słowy jedna
tabletka to lepszy efekt, mniej
działań ubocznych, wygoda w regularnym przyjmowaniu. Szczegóły dotyczące
leków wymagają szerokiej
analizy i należy poświęcić im
oddzielny artykuł.
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Potas

niezbędny
w każdej żywej komórce

Ż

ycie
organizmu ludzkiego opiera się na
skoordynowanej
pracy wielu narządów i tkanek. Te najważniejsze znane
są zarówno ze swojej budowy
zewnętrznej, jak i pełnionych
przez siebie funkcji. Jednak
aby prawidłowo mogły pracować serce, mózg, czy żołądek, to komórki z których
zbudowane są wymienione narządy muszą funkcjonować w sposób dla siebie
właściwy. Każda komórka będąca w gotowości do
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wykonywania
zadań, do których została
zaprogramowana, wymaga wielu składników z zewnątrz. Oczywistym jest
fakt, iż w grupie tych składników wybijają się te dające energię, jednak „paliwo”
to nie wszystko. W najważniejszych narządach takich
jak mózg czy serce bardzo
istotnym elementem fizjologicznej pracy komórek jest
odbieranie i przekazywanie
bodźców ze strony innych

komóre k organizmu.
Dzięki takiej zależności układ nerwowy
może sprawować nadrzędną,
zarządzającą funkcję w organizmie, a mięśnie odpowiadać za część wykonawczą.
Każdy skurcz serca, każdy
ruch ręki, czy nogi wymaga wydania „dyspozycji”
centralnego układu nerwowego, która musi zostać błyskawicznie przekazana do
komórek efektorowych. Zarówno proces przewodzenia
impulsów w układzie nerwowym, jak i ostateczny efekt
w postaci pracy fizycznej

opiera się na przemieszczającym się
prądzie (potencjale) czynnościowym,
który przypomina
przepływ prądu elektrycznego w instalacji.
W procesie przewodzenia impulsów, zwanych
również podnietami, biorą
udział elektrolity występujące w postaci jonów. Wprowadzane są do organizmu wraz
z pokarmami w postaci soli,
z których najbardziej znana jest sól kuchenna, a więc
chlorek sodu, która w ustroju
występuje w postaci rozpuszczonej. Każda sól w roztworze wodnym rozpada się na
pojedyncze składniki, dodatkowo obdarzone ładunkiem elektrycznym i w takiej
postaci nazywane są jonami. A więc oprócz bardzo
ważnych jonów sodowych
i chlorkowych niezbędne
komórkom są również jony potasu, wapnia, magnezu, żelaza i wielu innych
makro- i mikroelementów.
Z wymienionych składników mineralnych szczególnie istotny jest wzajemny
Porady z Apteki nr 01/2019

Banany są łatwo
dostępnym źródłem
potasu

układ pomiędzy jonami sodu i potasu, które w komórkach charakterystycznie się
przemieszczają. W sposób
aktywny jony sodu wypychane są na zewnątrz komórek,
a jony potasu napływają do
ich wnętrza. Określa się to
mianem pompy sodowo-potasowej i zapewnia gotowość komórek do odbierania
i przekazywania impulsów.
W procesie tym bardzo
istotny jest stan początkowy, gdy komórka czeka na
sygnał. Mówimy, że znajduje
się ona w stanie spoczynkowym. Jednak gdy musi wykonać konkretną pracę lub
przekazać impuls innej komórce, zachodzą w niej błyskawiczne zmiany, przede
wszystkim elektryczne. Aby
mogło zachodzić zjawisko
przypominające przepływ
prądu, po obu stronach błony komórkowej muszą się
ustawić odpowiednie jony
z odpowiednimi ładunkami,

tworząc tak zwaną różnicę potencjałów.
Właśnie w tym procesie jony sodu i potasu odgrywają rolę kluczową. W takich
narządach jak serce, mięśnie, przewód pokarmowy
tego typu procesy zachodzą
w sposób ciągły, często rytmiczny. Niedobory jednego
tylko składnika mineralnego mogą w sposób bardzo
istotny zaburzyć równowagę
jonową, co w ostateczności
odbija się na pracy tych narządów. Okazuje się, iż największy wpływ na poziom
potencjału spoczynkowego komórek, który decyduje
o gotowości do przekazywania impulsów, mają jony
potasowe. Dzieje się tak dlatego, że zdecydowana część
ogólnej puli jonów potasu
ulokowana jest wewnątrz
komórek, na zewnątrz pozostaje jedynie około 1/30
części całego potasu. Przy takiej dysproporcji nieznaczne
nawet spadki stężenia jonów
potasu w płynach ustrojowych, mogą bardzo mocno
wpłynąć na potencjał spo-

czynkowy. Utrzymanie właściwego poziomu
stężenia jonów potasu staje
się kluczowe nie tylko z poziomu funkcjonowania pojedynczych komórek, lecz
wpływa na harmonijną pracę
całego organizmu.
W organizmie człowieka
stałość stężenia jonów potasu jest regulowana po to, aby
względnie utrzymać ten poziom w zakresie najbardziej
optymalnym. Organizm reaguje zarówno na niedobory,
jak i nadwyżki tego elektrolitu. Głównymi elementami tej
regulacji są układ moczowy
i termoregulacja. W przypadku niedoborów potasu
mniejsze ilości jonów potasu wydalane są z moczem
oraz więcej wchłania się go
w jelitach. Mimo takich narzędzi nie zawsze udaje się
zachować optymalny poziom jonów potasu we krwi.
Prawdopodobnie to efekt
dziedziczny. Mechanizmy
funkcjonowania wewnętrz-

nego organizmu
utrwaliły
się na początku rozwoju ludzkości,
w okresie wczesnego paleolitu. Wówczas w diecie naszych
praprzodków dominowały
pokarmy roślinne, głównie
owoce, inne części roślin oraz
surowe mięso. Pokarmy tego typu są bardzo bogatym
źródłem potasu. Znaczy to,
że nasze organizmy zostały zaprogramowane na stosunkowo dużą podaż jonów
potasu wraz z dietą. W przypadku nadmiaru potasu dostarczonego w diecie bądź,
tak jak to może się zdarzyć
w teraźniejszości, poprzez
przedawkowanie preparatów potasu, organizm dysponuje mechanizmami jego
eliminacji z płynów ustrojowych. Odbywa się to poprzez
zwiększenie jego wydalania
w nerkach, a także poprzez
przeniesienie większych jego
ilości do wnętrza komórek,
co stanowi swego rodzaju
bufor na wypadek spadków
jego stężenia w przyszłości.
cd. na str. 54
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Przeprowadzone badania naukowe
potwierdzają iż, około

40% pacjentów

leczonych tiazydowymi i pętlowymi
lekami moczopędnymi wpada
w hipokaliemię

utrzymanie właściwego
poziomu stężenia jonów

potasu staje się kluczowe nie
tylko z poziomu funkcjonowania
pojedynczych komórek, lecz wpływa na
harmonijną pracę całego organizmu
cd. ze str. 53

Zaburzenia stężenia jonów
potasu w płynach ustrojowych, określane mianem
hipokaliemii w przypadku
niedoborów i hiperkaliemii
w przypadku nadmiaru, są
niebezpieczne dla zdrowia,
a w skrajnych przypadkach
zagrażają życiu. Hipokaliemia to stan, w którym poziom jonów potasu spada
poniżej 3,5 mmoli/l. Głównym czynnikiem, który prowadzi do takiego zaburzenia
jest stosowanie przewlekłe
określonych leków. U osób
z niewydolnością serca oraz
nadciśnieniem tętniczym
podstawowymi lekami,
które stosuje się z wyboru,
są leki moczopędne z grupy tiazydów. Są to skuteczne
leki prowadzące do eliminacji obrzęków i regulacji
ciśnienia krwi, jednak ich
podstawowym działaniem
niepożądanym jest zwiększone wydalanie jonów
potasu z moczem. Przeprowadzone badania naukowe
potwierdzają, iż około 40%
pacjentów leczonych tiazydowymi i pętlowymi lekami
moczopędnymi wpada w hipokaliemię. Jest to bardzo
niebezpieczne powikłanie
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prowadzące do poważnych
zaburzeń rytmu serca zagrażających życiu.
Inne leki mogące wywołać hipokaliemię to niektóre
antybiotyki, głównie z grupy
penicylin. Stosując terapię
antybiotykową powinno się
zwrócić uwagę na zwiększone dostarczenie potasu do
organizmu.
Hipokaliemia jest także
często powiązana z niedoborem innego ważnego minerału jakim jest magnez.
Hipomagnezemia często towarzyszy przewlekłemu stosowaniu leków obniżających
kwasowość żołądka jakimi
są inhibitory pompy protonowej, które obecnie stosuję
się powszechnie, często przez
samych pacjentów, ponieważ
leki te dostępne są również
bez recepty i szeroko reklamowane. Stosując leki na
nadkwaśność żołądka należy pamiętać o suplementacji
magnezu i potasu. Niedobory magnezu, używki stosowane w nadmiarze, głównie
chodzi o alkohol i kawę i powiązaną z nimi hipokaliemię,
mogą również wywoływać
stres. Na utratę magnezu
i potasu narażeni jesteśmy

również w upalne dni tracąc
te elektrolity z potem.
Objawy i skutki hipokaliemii są uzależnione od jej
stopnia. W przypadku łagodnej hipokaliemii obserwujemy osłabienie mięśniowe,
drżenie mięśni oraz skurcze. W sytuacji pogłębionej
hipokaliemii stan pacjenta staje się poważny, pojawiają się zaburzenia rytmu
serca (głównie nadkomorowe i komorowe), ryzyko
zatrzymania akcji serca, silne bolesne skurcze mięśni,
osłabienie mięśni i ścięgien
przechodzące w porażenie,
wielomocz, a także zaparcia będące skutkiem osłabienia siły skurczów mięśni
jelitowych.
Poziom jonów potasu we
krwi nie może przekroczyć
5,5 mmoli/l, gdy tak się stanie, mówimy o zjawisku hiperkaliemii. Nadmiar potasu
w przestrzeni płynów ustrojowych jest zjawiskiem niezmiernie rzadkim i narażeni
są na niego wyłącznie ludzie
cierpiący na niewydolność
nerek w stopniu zaawansowanym. W takiej sytuacji
przyjmowanie preparatów
potasu może spowodować

przekroczenie jego tolerowanych poziomów i staje się
on toksyczny. Odbija się to
głównie na pracy serca, obserwujemy jego zwolnienie,
występuje osłabienie siły mięśni oraz charakterystyczne
parestezje, mrowienie kończyn. Potencjalnie śmiertelne
jest przekroczenie stężenia
jonów potasu we krwi powyżej 12 mmoli/l. U osób
z poważną niewydolnością
nerek hiperkaliemię mogą
powodować również bogate
w potas pokarmy, głównie
pochodzenia roślinnego, jak
chociażby pomidory czy truskawki. Również niektóre leki
mogą prowadzić do podniesienia poziomu potasu, należą do nich leki moczopędne
będące antagonistami aldosteronu oraz leki obniżające
ciśnienie z grupy inhibitorów
konwertazy angiotensyny.
Porównując ryzyko wystąpienia hipo- i hiperkaliemii
należy stwierdzić, że zdecydowanie częściej problemem
staje się zbyt niski poziom
jonów potasu we krwi, który powinno się uzupełniać
urozmaicając dietę w owoce
i warzywa lub stosując suplementację potasu.
Porady z Apteki nr 01/2019

Epidemia XXI wieku

Zespół
metaboliczny
Przed nami wiosna, piękny okres w roku. Czas na
zdecydowane postanowienia dotyczące zmiany
trybu życia, w szczególności odnoszące się do walki
z nadwagą. To właśnie wiosna stwarza najlepsze
warunki do wprowadzenia skutecznych metod
poprawiających bilans energetyczny organizmu

O

tyłość, szczególnie brzuszna, to nie tylko
p ogorszenie
komfortu życia, utrata satysfakcji z własnego wyglądu, ale przede wszystkim
ryzyko wystąpienia poważnych konsekwencji zdrowotnych, głównie w postaci
zawału mięśnia sercowego
lub udaru mózgowego. Do
tak poważnych chorób może
doprowadzić zespół metaboliczny, który bardzo często
powiązany jest z otyłością
brzuszną. Definicja tego stanu patologicznego nie jest do
końca sprecyzowana, lecz
najczęściej przyjmowana jest
wykładnia Międzynarodowego Towarzystwa Diabetologicznego (IDF), która

mówi, iż centralnym zaburzeniem jest właśnie otyłość brzuszna, której muszą
towarzyszyć równocześnie
przynajmniej dwa z następujących kryteriów:
1. Stężenie trójglicerydów
większe lub równe 150 mg/
dl
2. Stężenie HDL (pożyteczna frakcja cholesterolu) nie może być niższe niż
50 mg/dl u kobiet i 40 mg/dl
u mężczyzn
3. Występowanie ciśnienia
krwi przekraczającego granicę 135/85 mm Hg
4. Poziom cukru we krwi
równy lub wyższy 100 mg/dl
cd. na str. 56
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cd. ze str. 55

Czy uprawnione jest
stwierdzenie, że zespół metaboliczny przybiera rozmiary epidemii?
Mimo że pojęcie zespołu
metabolicznego znane było
od bardzo dawna, w zasadzie
od XVII wieku, to dopiero lawinowy wzrost zachorowań
na cukrzycę typu II z jednoczesną otyłością brzuszną
w ostatnich trzydziestu latach sprawił, że naukowcy
zaczęli baczniej przyglądać
się temu narastającemu
problemowi.
Obecnie szacunkowe dane
wskazują, iż najwięcej przypadków złożonego zespołu
metabolicznego występuje
w populacji amerykańskiej,
gdzie problem ten dotyczy blisko 32% obywateli,
znacznie mniej, bo u 11%
Japończyków oraz około
20% Polaków.
Bardziej narażeni
są ludzie starsi, około sześćdziesiątego
roku życia, a także
częściej można go
spotkać u kobiet.
Czas na pytanie najważniejsze:
dlaczego coraz więcej
osób spełnia
kryteria zespołu
metabolicznego?
Jedna z ciekawszych teorii
na ten temat upatruje źródła problemu w okresie kamienia łupanego... kiedy
to nasi praprzodkowie
żyli zupełnie innym
trybem. W ich rocznej
rytmice występował

56

okres sytości, w którym organizm gromadził zapasy
energetyczne, po nim następował czas głodu, kiedy
to zgromadzone rezerwy
dawały szanse na przeżycie.
Antropolodzy twierdzą, że
taki właśnie schemat dostarczania pokarmu może być
w sposób stały zapisany w genach pokoleń potomnych, aż
do naszych czasów. Ci, dla
których zespół metaboliczny
jest realnym zagrożeniem,
cały czas znajdują się w okresie najadania

się do syta. Dochodzi wtedy
do nadmiernego nagromadzenia energii. Organizm
oprócz tego, że odkłada
nadmiar zapasów w postaci tkanki tłuszczowej, może
wytworzyć niebezpieczny
mechanizm obronny w postaci insulinooporności, dając początki cukrzycy typu II.
Insulinooporność to zjawisko nie do końca wyjaśnione,
wiadomo że towarzyszy bardzo często otyłości brzusznej.
Substancją w ludzkim organizmie, z której komórkom
najbardziej potrzebującym energii (np. mięśniowym) najłatwiej
i najszybciej można ją
uzyskać, jest glukoza.
W okresie przejadania
się organizm jest bardzo
wysycony glukozą, potrzeby wynikające z ruchu organizmu są wielokrotnie
zaspokojone i wówczas
dochodzi do swoistego paradoksu,
a mianowicie

insulina, która w normalnych warunkach umożliwia
przenikanie glukozy do komórek, traci swoje właściwości, a w zasadzie komórki
przestają na nią reagować.
Dochodzi do sytuacji, w której komórki „głodują siedząc
przy suto zastawionych stołach”. Nadmiar glukozy we
krwi daje objawy cukrzycy,
które, nieleczone, prowadzą
do bardzo groźnych powikłań w postaci miażdżycy,
uszkodzenia wzroku, nerwów, nerek. Niestety podstępna natura tych zaburzeń
polega na tym, że mogą długi
czas przebiegać praktycznie
bezobjawowo.
Wszystko wskazuje na
to, że to właśnie genetyka
jest najbardziej odpowiedzialna za uwarunkowanie tendencji do tycia,
a w konsekwencji
do rozwoju zespołu metabolicznego.
Możemy
odziedziczyć po swoich przodkach
takie cechy, które bardzo szybko
będą prowadziły
do nadwagi i otyłości.
Znając swoich najbliższych, a zarazem obserwując rozwój organizmu, i to
już od wieku dziecięcego,
należy wprowadzać profilaktykę zapobiegającą niebezpiecznemu przyrostowi
masy. Owa profilaktyka to
przede wszystkim racjonalna, zbilansowana dieta
zakładająca dostarczanie
zmniejszonych ilości kalorii,
aby nie stanowiły one przysłowiowej „wody na młyn”
dla zaprogramowanego na
Porady z Apteki nr 01/2019

tycie organizmu.
Oprócz dziedzicznych tendencji problemu nadwagi
istnieją pewne zaburzenia,
które także mogą przyczyniać się do rozwoju zespołu
metabolicznego. Należą do
nich zaburzenia endokrynologiczne. Istnieją hormony
sprzyjające budowie masy,
rolę taką możemy przypisać hormonom sterydowym,
wśród których nadmiar kortyzolu można stwierdzić
zarówno u kobiet, jak i mężczyzn mających problem
z otyłością. U kobiet stwierdza się również nadmiar testosteronu, którego z kolei za
mało występuje u mężczyzn.
Przybieranie na wadze może
także wynikać z niedoczynności tarczycy i niższego poziomu wytwarzanych przez
nią hormonów.
Wielokrotnie wykazano
r

e

Problem nadwagi czy wręcz otyłości
w XXI wieku urasta do rozmiarów
epidemii, którą specjaliści oceniają
jako groźniejszą w swoich skutkach
od choroby AIDS
w badaniach, że źródłem problemu mogą być czynniki
zewnętrze, wywodzące się
z warunków, w jakich człowiek żyje. Wiele czynników
wpływa na zwiększony apetyt, a także na gromadzenie
się nadmiaru tkanki tłuszczowej w jamie brzusznej.
Największą szkodliwość
niesie przebywanie w stresie patologicznym, palenie
papierosów, nadużywanie
alkoholu. Nikotyna wprowadzana do organizmu zwiększa wydzielanie kortyzolu,
a więc hormonu sprzyjająk

cemu otyłości. Osoby mające problem z otyłością mają
często problem z odnalezieniem się w swoim otoczeniu,
brakiem akceptacji w środowisku. Nietolerancja wobec
własnego organizmu może
przynieść skutek w postaci
zamykania się w sobie i oddawanie się przejadaniu, które
może przynieść krótkotrwałą
poprawę nastroju.
Otyłość brzuszna jest wrogiem naszego zdrowia, powinna być leczona nie tylko
indywidualnie dobraną, nil

a

skokaloryczną dietą i wzmożoną aktywnością fizyczną,
ale również w niektórych
przypadkach konieczna jest
farmakoterapia. Wymaga
także zaprzestania palenia
papierosów!
Podstawową metodą profilaktyki, a zarazem uzupełnieniem ewentualnej
terapii farmakologicznej, jest
wprowadzenie regularnych
ćwiczeń fizycznych. Ruch
przyczynia się do zmniejszenia masy ciała, a zarazem
pobudza do pracy mięśnie
szkieletowe, które stanowią
30-40% masy ciała. Zaangażowanie mięśni w pracę
fizyczną sprawi większe z ich
strony zapotrzebowanie na
energię, czyli zwiększony
pobór glukozy. Ćwiczenia
fizyczne powinny być dostosowane do wydolności
i możliwości organizmu.
m

a

Co powinniśmy wiedzieć o

zawale serca?
Zawał mięśnia sercowego należy do grupy najgroźniejszych
chorób układu sercowo-naczyniowego człowieka.
Z powodu zawału serca trafia na oddziały kardiologiczne
i kardiochirurgiczne około 60% wszystkich ostrych hospitalizacji
z powodów krążeniowych
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nie zgłosi na czas odczuwanych problemów sercowych
i może dojść do „przechodzenia zawału serca”. Jest to
stan niebezpieczny, ponieważ
może spowodować poważne,
nieodwracalne uszkodzenie
serca.
Zawał serca powstaje
w wyniku zablokowania
dopływu krwi do
określonego obszaru
mięśnia sercowego

65%
35%
kobiety

bezpośrednich przyczyn
zgonów w Stanach Zjednoczonych oraz większości krajów europejskich. Obecnie
stosowane metody leczenia
kardiochirurgicznego oraz
pojawienie się kilku nowych
grup leków przyniosło znaczną poprawę skuteczności
leczenia. Musimy także pamiętać o rehabilitacji i stopniowym przywracaniu pełnej
sprawności fizycznej pacjentów. Innymi słowy zawał serca nie powinien być źródłem
kalectwa, a jedynie przyczyną modyfikacji stylu życia.
Oczywiście, nie każdy pacjent
może liczyć na tak doskonałą
prognozę wyników jego leczenia. Uzależniona jest ona
od czasu, po którym pacjent
uzyska fachową pomoc, od
lokalizacji zawału w mięśniu
sercowym, jego rozległości,
a przede wszystkim od właściwie postawionej diagnozy
wstępnej na podstawie zgłaszanych objawów. Zdarzają
się przypadki, kiedy pacjent

mężczyźni

C

zęściej występuje on u mężczyzn (ok. 65%
przypadków)
niż u kobiet (ok. 35%). Mimo że medycyna w ostatnich
dziesięcioleciach zanotowała
ogromny postęp, zarówno
w kwestii zrozumienia przyczyn zawału jak i metod leczenia tej niebezpiecznej
choroby, to nadal
stanowi ona
jedną z częściej występujących

Zawał częściej występuje
u mężczyzn niż u kobiet
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Najczęściej bezpośrednią
przyczyną takiego stanu jest
oderwanie się skrzepu krwi
z pękniętej blaszki miażdżycowej i zaczopowanie
tętniczki sercowej. Około
80% zawałów ma podłoże
miażdżycowe. W pozostałych przypadkach występują
nagłe skurcze tętnic, które
mogą być wywołane: używkami (szczególnie środkami
pobudzającymi np. kokainą), paleniem papierosów,
przewlekłym patologicznym
stresem.
Miażdżyca naczyń krwionośnych rozwija się bardzo
długo i podstępnie.
Możemy ponad wszelką
wątpliwość wskazać czynniki sprzyjające rozwojowi
miażdżycy; sprzyja jej przede
wszystkim nadmiar w organizmie pewnych tłuszczów,
które zawierają w swojej budowie cholesterol - jest to
tak zwana frakcja LDL cholesterolu. Ten tak zwany „zły
cholesterol” potrafi wbudo-

wywać się w wewnętrzną
ścianę naczyń krwionośnych
i narastać, tworząc blaszkę
miażdżycową. Stopniowo
staje się ona coraz większa,
przez co ogranicza, niczym
kamień kotłowy w rurach,
przepływ krwi. Ale jeszcze
poważniejszym problemem
rosnącej blaszki miażdżycowej jest jej zwapniona,
chropowata powierzchnia,
zupełnie inna od prawidłowej, aksamitnej powierzchni zdrowej tętnicy. Krew,
kontaktując się z taką powierzchnią, odbiera ją jako
niewłaściwą i rozpoczyna
na niej proces wykrzepiania. Narastający skrzep może się oderwać i zablokować
przepływ krwi w tętnicy, czego następstwem jest niedotlenienie pewnego obszaru
tkanki sercowej, czyli zawał.

no się je wiązać z gwałtownym wysiłkiem fizycznym,
którym może być nawet podbiegnięcie do autobusu czy
wejście po schodach w szybkim tempie, w przypadku
osób prowadzących mało
aktywny tryb życia, otyłych
czy palących duże ilości papierosów. Podobną rolę może
spełniać silne przeżycie emocjonalne, nagły wyrzut adrenaliny czy obfitszy posiłek.
Ważne jest, aby pojawiające
się objawy skonfrontować
z okolicznościami, w jakich
się pojawiły.

Objawy zawału
należą do bardzo
charakterystycznych

Ból ten może promieniować w okolicę lewego ramienia lub żuchwy. Jest na
tyle silny, że sam w sobie po-

Przede wszystkim powin-

Charakterystyczne
są przede wszystkim
objawy bólowe. Jest to
silny ból zlokalizowany
w centralnej części klatki
piersiowej, za mostkiem,
który ma charakter
piekący, dławiący,
uciskający

woduje silny stres, przeradzający się w paniczny lęk,
utożsamiany przez pacjentów ze śmiercią.
W takich sytuacjach uzasadnione jest nawet podanie morfiny, która znosi ból,
a jednocześnie uspokaja pacjenta. Jednak z przyczyn
proceduralnych (z moich
obserwacji wynika, że możemy być jako kraj liderem
wśród biurokracji światowych), morfina nie jest stosowana zbyt często. Rozległy
zawał często kończy się utratą przytomności oraz może
prowadzić do zatrzymania
akcji serca.
Kluczowe znaczenie
dla skuteczności
akcji ratunkowej ma
szybkie powiadomienie
pogotowia medycznego.
Nie należy zwlekać,
„własnoręcznie”
transportować czy
(o zgrozo!) zezwalać na
samodzielny dojazd
pacjenta do szpitala
cd. na str. 60
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jedzenie dużych ilości tłuszczów
roślinnych, np. oliwy z oliwek oraz
warzyw strączkowych, dostarcza
organizmowi ważnych substancji
zwanych fitosterolami, które

regulują
wchłanianie
cholesterolu

w przewodzie pokarmowym
cd. ze str. 59

Obecne procedury lecznicze ukierunkowane są na jak najszybsze
wykonanie koronarografii, czyli badania obrazującego przepływ krwi przez
tętnice sercowe. Daje ono
możliwość zlokalizowania
zablokowanej tętnicy oraz
wprowadzenia do niej stentu udrażniającego, a jednocześnie będącego swoistym
„rusztowaniem” rozszerzającym światło naczynia
i zapewniającym przepływ
krwi. Należy jednocześnie
podkreślić, że w ostatnich
latach w Polsce powstało
wiele oddziałów kardiologii
inwazyjnej, czego natychmiastowe efekty obserwujemy w postaci znaczącego
zmniejszenia śmiertelności
na skutek ostrego zawału
mięśnia sercowego. Z dumą trzeba podkreślić, że
w dziedzinie kardiologii
inwazyjnej Polska plasuję się na czołowym miejscu w Unii Europejskiej,
pod względem dostępności i jakości procedur
kardiologicznych.

60

Po prawidłowo
przeprowadzonej akcji udrażniającej
tętnice wieńcowe konieczne jest wprowadzenie leczenia farmakologicznego.
Jest to leczenie wielokierunkowe i często wymaga stosowania kilku leków
w ciągłej terapii. To obecnie prężnie rozwijająca się
dziedzina farmakologii. Lekarze dysponują całą gamą
leków, które dobierane są
w zależności od indywidualnych wskazań, opartych
na stopniu zaawansowania
miażdżycy, uszkodzenia
serca, współistniejącego nadciśnienia krwi czy
innych chorób towarzyszących. Niezależnie od
pewnego zróżnicowania
zaburzeń sercowych, zarówno przed jak i po zawale możemy wskazać
pewne grupy leków, które
wysuwają się na pierwszy
plan leczenia farmakologicznego. Niezależnie od
tego, czy stosowano meto-

dę mechanicznego udrażniania, czy nie, to obecnie
bardzo ważną grupą leków
są środki przeciwkrzepliwe. Najpopularniejszym
lekiem o takim działaniu
jest kwas acetylosalicylowy
(Polocard, Acard, Aspifox),
podawany w tak zwanych
dawkach kardiologicznych (75 mg -150 mg/dobę). Pierwotnie stosowany
na gorączkę, ból czy przeziębienie, stał się obecnie
ważnym lekiem kardiologicznym. Dzięki zmniejszaniu lepkości płytek
krwi zapobiega nadmiernej tendencji do tworzenia
skrzepów. Podobne, jednak
silniejsze działanie, wykazuje klopidogrel, który
przede wszystkim stosuje
się po założeniu stentów
lub po innych zabiegach
kardiochirurgicznych.
Lekami z wyboru w profilaktyce oraz po zawale
mięśnia sercowego spowodowanego zmianami miażdżycowymi są statyny.
Pierwotnie leki z tej grupy
miały pozytywnie wpływać

na profil tłuszczowy poprzez
obniżanie szkodliwej frakcji
LDL na rzecz pożytecznej
frakcji HDL, która wykazuje
działanie antymiażdżycowe.
Po kilku latach szerokiego
stosowania statyn (simwastatyna, atorwastatyna, rozuwastatyna) okazało się, że
ich działanie jest wielokierunkowe, polega na stabilizacji blaszki miażdżycowej
(zapobiega pękaniu i wykrzepianiu krwi), działaniu uelastyczniającym ściany tętnic,
przeciwzapalnym i innych.
Typowymi lekami kardiologicznymi są beta-blokery (metoprolol, bisoprolol,
karwedilol, nebiwolol). To
leki zwiększające efektywność pracy serca, co odgrywa niebagatelne znaczenie,
szczególnie w przypadku
uszkodzonego mięśnia sercowego. Przywracają należną
rytmikę pracy serca (pracuje
ono wolniej, lecz wydajniej)
oraz zmniejszają zapotrzebowanie serca na tlen.
Nie możemy zapominać
o typowym leku przeciwzawałowym, czyli nitroglicePorady z Apteki nr 01/2019

rynie i lekach podobnych.
Powodują one rozkurcz
tętnic, co przekłada się na
zmniejszenie obciążenia
dla serca oraz poprawiają
ukrwienie samego mięśnia
sercowego. Nie wydłużają
one, jak wcześniej wymienione grupy leków, życia pacjenta, ale poprawiają jego
komfort.
O tym, w jakiej kondycji
jest serce człowieka w drugiej połowie jego życia, decyduje kilka czynników.
Na niektóre nie mamy
wpływu (jak chociażby
dziedziczenie, płeć, wiek),
natomiast należy brać pod
uwagę zwiększoną rodzinnie predyspozycję zawałową i w sposób regularny
i sumienny stosować profilaktykę mającą na celu
ochronę serca obciążonego
genetycznie. W zakresie takiej profilaktyki znajduje się
eliminacja szkodliwych nawyków żywieniowych, stosowania używek obciążających
serce (palenie papierosów,
substancje pobudzające, alkohol), należy także zwiększyć aktywność fizyczną.
Szczególnie wskazane jest
rekreacyjne jeżdżenie na
rowerze, spacery, pływanie,
nordic walking.
Wyniki wielu badań
potwierdzają bardzo
istotny wpływ sposobu
odżywiania na
powstawanie zaburzeń
miażdżycowych,
a w konsekwencji zawału
serca

Ponad wszelką wątpliwość można stwierdzić, że
dieta śródziemnomorska
istotnie przeciwdziała rozwojowi miażdżycy. Mieszkańcy południa Europy
jedzą potrawy nieobciążone

szkodliwym tłuszczem zawierającym nasycone kwasy
tłuszczowe.

wek od 700 mg do 2500 mg.
Praktycznie nie jest możliwe zapewnienie takiej ilości fitosteroli z samej diety,
nawet u wegetarian maksymalna podaż tych substancji osiąga ledwie 600-700
mg. Zatem uzasadnione
jest stosowanie ich jako suplementów diety, przyczyniających się wydatnie do
profilaktyki przeciwzawałowej. W aptekach można
znaleźć wiele preparatów
z grupy suplementów die-

Poprzez blokowanie
przyswajania cholesterolu
przede wszystkim obniżają
poziom tej szkodliwej frakcji, czyli LDL. Aby działanie
fitosteroli było efektywne,
muszą być dostarczane
w odpowiednich ilościach.
Badania potwierdzają, że
skuteczność tych substancji
występuje w zakresie dar

e
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ty, których skład oparty jest
na tych składnikach pokarmowych z diety śródziemnomorskiej, których na co
dzień brakuje w potrawach
środkowoeuropejskich.
Należą do nich fitosterole,
kwasy omega, czy resweratrol, występujący w czerwonym winie. Chrońmy
serce w sposób systematyczny, aby niczym Włoch
czy Hiszpan nie obawiać się
zawału serca.

m
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Zaparcia

to dyskomfort
i poważny
problem medyczny

Z

aparcia stanowią jeden
z częściej występujących problemów zdrowotnych
w naszym społeczeństwie.
Jest to przypadłość w równym stopniu trapiąca pacjentów w starszym wieku,
jak i tych aktywnie pracujących, żyjących w pośpiechu
i stresie. Spędzają one także sen z powiek rodzicom
najmłodszych, u których
brzuszek nie chce się w porę
opróżnić z niepotrzebnej zawartości. Aby mówić o problemie zaparć musimy to
zjawisko zdefiniować. Otóż
zaparcie, zatwardzenie czy
obstrukcja, bo takie nazwy
potoczne często są używane,
to stan, w którym pacjent
oddaje mniej niż trzy stolce
tygodniowo, a kał jest twardy i oddawany z trudnością. Objawy zatwardzenia
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mogą przybierać wymiar
łagodny, tj. złe samopoczucie, rozdrażnienie, uczucie
niepełnego wypróżnienia,
po bardziej poważne, takie
jak bóle brzucha, niechęć do
jedzenia, bolesne wypróżnienia, aż po niedrożność
jelit – stan bezpośrednio
zagrażający życiu.
Przytoczę tutaj przykład
z praktyki zawodowej. Kiedyś trafiła do mnie do apteki
pani z poważnym problemem. Jej mąż nie wypróżniał się od pięciu dni. Starsza
pani stwierdziła, że mąż
ogólnie czuje się dobrze, mimo to prosi o silny środek
przeczyszczający, ponieważ
małżonek nie ma zwyczaju
chodzić do lekarza.
Zaniepokoił mnie fakt
braku wcześniejszych kłopotów z zaparciami, dlatego odmówiłem wydania
jakiegokolwiek leku prze-

czyszczającego i zaleciłem
bezzwłoczną wizytę u lekarza. Niestety to nie koniec.
W godzinach popołudniowych ta sama pani odwiedziła mnie ponownie. Była
wyraźnie załamana i bezradna, zaczęła wręcz błagać
mnie o najsilniejszy lek, który rozwiąże problem. Przyznam, że sytuacja wymagała
stanowczości i musiałem
przekonać ją do natychmiastowego wezwania karetki
pogotowia – zacząłem podejrzewać niedrożność jelit.
Następnego dnia pacjentka
przyszła podziękować mi za
upór, z jakim starałem się
skierować jej męża do lekarza. Okazało się, że chory
musiał być, krótko po przyjęciu na oddział, poddany
operacji z powodu niedrożności jelit. Niedrożność spowodowana byłą ością rybią,
która utkwiła w jelicie. Ta

konkretna sytuacja świadczy o tym, że zaparcie może
być bezpośrednim zagrożeniem życia.
Przyczyny zatwardzeń są
różne, dlatego nie można
jednoznacznie wskazać doskonałego leku rozwiązującego problem obstrukcji.
Szukając źródła zaburzeń
musimy przede wszystkim
spojrzeć na codzienne nawyki żywieniowe i tryb życia. Zacznijmy od otoczenia,
w jakim przebywamy. Największym zagrożeniem jest
pośpiech. Ciągła gonitwa,
stres związany w wykonywaniem pracy zawodowej,
a także utrudniony dostęp
do czystej i intymnej toalety poza domem sprawia,
że problem zaparć narasta.
Nie wykorzystujemy naturalnej metody na pozbycie
się zbędnych resztek pokarmowych, korzystając
Porady z Apteki nr 01/2019

z porannego odruchu defekacyjnego. Jelito grube
zaraz po wstaniu jest najbardziej aktywne i skore
do opróżnienia powstałego
stolca po nocnym procesie
trawienia. Brak chwili czasu i spokoju, aby odwiedzić
toaletę, powoduje tłumienie porannego odruchu.
Organizm przestaje reagować na sygnały z jelita, jego ściany rozciągają się, co
sprzyja gromadzeniu mas
kałowych i zmianę ich konsystencji na bardziej twardą. Jest to najpoważniejsze
oddziaływanie pośpiechu
i stresu na problem zaparć.
Do zachowań sprzyjających
obstrukcjom możemy zaliczyć jedzenie w pośpiechu,
na stojąco, połykanie dużych
kęsów pokarmu, nienależyte
rozdrobnienie posiłku.
Jeszcze większy wpływ
na powstawanie zatwardzenia mają złe nawyki
żywieniowe.
Błędem dietetycznym
jest jedzenie pokarmów
bogatych w cukry, głównie
skrobię (białe pieczywo, makarony, ryż) oraz tłuszcze.
Natomiast brakuje w naszym menu potraw bogatych
w naturalny błonnik, składnik nie ulegający strawieniu,
który w jelitach pełni rolę
„kreta” czyszczącego wszelkie zaległości pokarmowe.
Bardzo duże ilości błonnika
zawierają np. otręby. W aptekach mamy do dyspozycji
całą gamę preparatów błonnikowych: Jeliton, Colon C
i inne. Pamiętajmy, aby pić
dużo płynów; gdy mało pijemy organizm odzyskuje
wodę z jelit na „ważniejsze
procesy”, a oddawanie stolca
zaczyna przypominać wyciskanie podeschniętej pasty

Zdrowa dieta zapobiegająca zaparciom powinna zawierać:

Rodzaje
produktów
Płyny

Zalecane

Przeciwwskazane

woda mineralna, mleko o obniżonej zawarto- napoje alkoholowe, kakao,
ści tłuszczu, kefir, jogurty naturalne, maślanka,
czekolada, mocna kawa
kawa zbożowa, słaba herbata, napary ziołowe
i herbata

Sery

biały ser chudy lub półtłusty

Sery topione, tłuste

Tłuszcze

oleje roślinne: słonecznikowy, sojowy, oliwa
z oliwek, margaryny miękkie, masło w ograniczonych ilościach

smalec, słonina, topione
masło

Jaja

białka, żółtka do 3 sztuk tygodniowo

duże ilości żółtek

Mięso

chude: cielęcina, wołowina, indyk, kurczaki, tłuste: wieprzowina, baranikrólik
na, podroby

Ryby

chude: dorsz, karmazyn, sandacz, szczupak,
leszcz, karaś, pstrąg, okoń

karp, węgorz, szprot

Wędliny

chuda szynka, polędwica, parówki delikatesowe

boczek, pasztet, kiełbasy

Zupy

warzywne, krupniki, owocowe,

na wywarach z tłustych kości, mięsa i drobiu, zaprawiane śmietaną

pieczywo ciemne o dużej zawartości błonchleb pszenny z wysokiego
nika, razowe, żytnie, Graham z dodatkiem
przemiału, mąki z wysoProdukty otrąb i ziaren, pieczywo chrupkie, pumperni- kiego przemiału, ziemniazbożowe kiel itp., otręby pszenne, muesli, mąki: żytnia, czana, ryż, kasze: manna,
pszenna niskiego przemiału, kasza gryczana,
kukurydziana
jęczmienna, płatki owsiane, kiełki pszenne
wszystkie warzywa, a zwłaszcza bogate
Warzywa w błonnik pokarmowy: kapusta, buraki, kala- frytki, placki ziemniaczane
repa, ziemniaki gotowane, pieczone
Owoce
Desery
i słodycze

wszystkie owoce, łączne spożycie owoców
i warzyw 1/4 – 1/2 kg dziennie

banany (wrażliwość indywidualna na zwiększenie zaparć)

surowe owoce, suszone owoce, kompoty, ga- czekolada, cukierki, ciastka,
laretki, powidła śliwkowe, dżemy
torty, bita śmietana, lody

Przyprawy liście laurowe, angielskie ziele, kminek, koperek, pozostałe w ograniczonych ilościach
do zębów z tubki. Wymaga
to dużo więcej wysiłku niż
wypicie pysznej herbatki czy
zdrowej wody mineralnej.

Zaparcia mogą mieć także
podłoże chorobowe. Mówimy tutaj o chorobach
jelit objawiających się prze-

wlekłymi, dokuczliwymi
zatwardzeniami. Wśród
schorzeń jelitowych wywołujących zaparcia wymienić
cd. na str. 64
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cd. ze str. 63

należy zespół jelita drażliwego. Jest to przewlekła
choroba z bólami brzucha,
biegunkami lub zaparciami, wzdęciami i uczuciem
dyskomfortu jelitowego.
Choroba ta, poza swoją
uciążliwością, nie wpływa na
funkcjonowanie innych narządów, natomiast istotnie
pogarsza samopoczucie pacjenta. Leczenie zespołu jelita drażliwego jest objawowe.
Stosuje się lek mebewerynę,
który rozluźnia mięśnie jelit. Oprócz leczenia zaleconego przez lekarza, pacjent
powinien zmienić nawyki
żywieniowe (patrz zalecenia
dietetyczne przy zaparciach)
oraz wyeliminować czynniki
stresogenne. Znacznie poważniejszym schorzeniem
mogącym objawiać się zaparciami jest choroba nowotworowa jelita grubego. Jak
większość chorób nowotworowych jest to schorzenie
bardzo groźne. Przy przedłużających się zaparciach,
a szczególnie gdy zauważymy ślady krwi w stolcu,
konieczna jest bezzwłoczna wizyta u lekarza, w celu postawienia właściwej
diagnozy.
Objawowe metody leczenia zaparć najczęściej
bazują na naturalnych
substancjach leczniczych
obecnych w produktach roślinnych. Naturalne środki
przeczyszczające występują w korze kruszyny (Cortex Frangulae), liściu senesu
(Folium Sennae) czy korzeniu rzewienia (Radix Rhei).
Surowców z wymienionych
roślin często używa się w postaci herbatek, czyli naparów. Stosowane są w postaci
czystej lub różnego rodzaju
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mieszanek, często z dodatkiem składników wspomagających i poprawiających
smak i aromat. Należy bardzo mocno podkreślić, iż
mimo swojego naturalnego pochodzenia substancje
występujące przede wszystkim w liściu senesu (bardzo
wiele preparatów na rynku
leków przeczyszczających
opartych jest o ten składnik) wywierają silny efekt
drażniący na jelita. Daje to
oczywiście skuteczny efekt
przeczyszczający, ale jednocześnie ściana jelita staje
się obojętna na naturalne
bodźce drażniące w postaci
przesuwających się mas kałowych. Tak więc substancje zawarte w senesie mogą
bardzo szybko uzależnić,
a proces wypróżnienia bez
ich obecności jest jeszcze
bardziej utrudniony. Zatem
produkty lecznicze oparte na senesie powinniśmy
stosować rozważnie i okazjonalnie. Stosując te środki
przewlekle możemy jeszcze
bardziej pogłębić problem
zaparć. Mniej szkodliwą
rośliną, a zarazem równie
skuteczną jest kora kruszyny. Występuje ona w postaci herbatek np. Normolax,
Figura 2, Normosan (uwaga: wraz z senesem!). Efekty
lecznicze przy długotrwałym stosowaniu mogą się
osłabiać, a jelita w mniejszym stopniu reagować na
bodźce pokarmowe, które
naturalnie mają pobudzać
parcie na stolec.
Wśród leków stosowanych
w leczeniu zaparć możemy
wymienić substancje o działaniu osmotycznym. Do tych
substancji należy laktuloza
(Duphalac), która powoduje
w jelitach zatrzymanie wo-

dy i rozmiękczanie stolca.
Ułatwia to przemieszczanie mas kałowych i wypróżnianie. Jest to substancja
stosunkowo bezpieczna
i zalecana zarówno osobom starszym, jak i małym
dzieciom. Bezpiecznie można ją także stosować w czasie ciąży. Lactuloza może
być polecana cukrzykom
(mimo słodkiego smaku! nie wchłania się w jelitach),
u których problem zaparć
jest nader częsty. Podobnie
do laktulozy działa makrogol. Po podaniu doustnym
nie wchłania się z przewodu
pokarmowego, powoduje
upłynnienie zawartości jelit
i ułatwienie wypróżnienia.
Makrogol w bardzo dużej
dawce (Fortrans) stosowany jest przez lekarzy przed
badaniami diagnostycznymi
jelit (kolonoskopią).
Dowody na skuteczność
działania surowców przeczyszczających pochodzenia naturalnego takich jak
np. senes, rzewień czy aloes
oparte są jedynie na wieloletniej tradycji stosowania
(tradycyjny lek roślinny),
a nie na badaniach klinicznych. Polecamy zatem, aby
wybrać lek, którego zarówno skuteczność jak i bezpieczeństwo potwierdzone
zostały w badaniach klinicznych, jak np. w przypadku
leku Dulcobis, na bazie substancji czynnej – bisakodyl.
Aktywizuje on perystaltykę jelit i zwiększa ilość wody w jelicie i w ten sposób
ułatwia wypróżnienie. Co
ważne, jego efekt jest przewidywalny - zaczyna działać po 6-12 godzinach - po
zażyciu wieczorem, rano
przynosi ulgę. Dulcobis ma
postać niewielkich table-

tek w otoczce dojelitowej.
Dzięki niej nie rozpuszcza
się w żołądku, a pełna dawka składnika aktywnego dociera do jelita grubego i tam
zostaje uwolniona. Działa
zatem w miejscu, gdzie jest
potrzebna. O wysokim profilu bezpieczeństwa tego leku świadczy także fakt, że
może być stosowany przez
kobiety karmiące piersią,
bo nie przenika do mleka.
Podsumowując ten artykuł muszę wskazać kluczowe wnioski płynące z jego
treści. Po pierwsze: regularne wypróżnienia są oznaką
pełni zdrowia, zapewniają komfort fizyczny i psychiczny. Przedłużające się
zaparcia z kolei mogą być
objawem bardziej lub mniej
poważnych schorzeń, a z całą pewnością obniżają jakość
życia i znacząco pogarszają
nastrój. Po drugie: lecząc zaparcia lub im zapobiegając
starajmy się jak najbardziej
przywrócić naturalną rytmikę i prawidłową funkcję
jelit. Najprościej osiągnąć
ten cel poprzez zmianę nawyków żywieniowych (prawidłowa dieta, picie dużej
ilości płynów, także na
czczo) i życiowych (zwolnijmy tempo życia i walczmy
z niepotrzebnym stresem).
Po trzecie: sięgając po środki farmakologiczne, nawet
jeżeli są one pochodzenia
naturalnego (ziołowego),
pamiętajmy, że mogą one
wywołać silne efekty (liść
senesu) i po pewnym czasie bardzo mocno zmienić
„zachowanie jelit”. Przestają
one reagować na naturalne
sygnały płynące z wnętrza
organizmu, aby udać się
tam, gdzie nawet król chodzi piechotą.
Porady z Apteki nr 01/2019

Choroba
czyhająca
w ogródku
czy na
działce
Tężec to ostra, zakaźna toksykoza, czyli choroba wywołana działaniem
toksyny nazywanej tetanospasminą lub jadem tężcowym, która
wydzielana jest przez laseczki tężca, a nie przez inwazję samej bakterii

C

horoba ta występuje je na całym świecie. Na
ogół pojawia się
w okresie letnim, co jest
związane z częstszym kontaktem z ziemią i zranieniami przy pracach w ogrodzie
czy pracach polowych. Do
zranień dochodzi też przy robotach budowlanych, w czasie wycieczek i wszelakich
podróży.
Tężec jest wywoływany
przez neurotoksynę pro-

dukowaną przez beztlenowe laseczki Clostridium
tetani. Clostridium tetani
to pałeczki Gram – dodatnie, długie na 2- 2,5 mikrometra (mikrometr – jedna
tysięczna milimetra) i obdarzone flagellami (wiciami), co umożliwia im sporą
ruchliwość. Pałeczki te czują
się dobrze w dość dużym zakresie temperatur, choć najbardziej lubią temperaturę
ludzkiego ciała. Wytwarzają
gaz o przykrym, kałowym
zapachu.

Clostridium tetani bynajmniej nie są rzadkie i występują powszechnie w glebie,
osadach rzecznych, ściekach,
odpadach komunalnych, a ich
formy przetrwalnikowe, tak
zwane spory, są ekstremalnie odporne na warunki
zewnętrzne. Wytrzymują gotowanie, a nawet do 15 minut
sterylizowanie w autoklawach, nie szkodzi im mróz
ani większość środków dezynfekcyjnych. Formy przetrwalnikowe mogą znajdować
się na praktycznie każdym

przedmiocie oraz w kurzu.
Zarazić się jednak nimi można tylko wtedy, gdy nastąpi
przerwanie ciągłości skóry.
Każde, nawet drobne skaleczenie, może prowadzić do
groźnego dla życia zakażenia.
Okres inkubacji choroby
wynosi zwykle średnio od
10 do 14 dni,

choć może wynosić od 1 dnia
do kilku miesięcy, w zależności od charakteru zakażenia i lokalizacji rany. Okres
inkubacji jest wprost procd. na str. 66
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porcjonalny do odległości
pierwotnie zakażonej rany od centralnego układu
nerwowego. Krótszy okres
inkubacji wynika z poważniejszego skażenia rany
i wywołuje cięższą postać
choroby i gorsze rokowania.

Wrotami zakażenia
laseczkami tężca
może być owrzodzenie
troficzne, ropień lub
nawet najmniejsza rana,
taka jaka powstaje przy
ukłuciu kolcem, drzazgą,
po ugryzieniu owada czy
innego zwierzaka.

Zazwyczaj jednak źró-

Objawy tężca utrzymują się zwykle od
kilku tygodni do nawet kilku miesięcy
w przypadku skurczów mięśni. Do jej
objawów należą:

 charakterystyczny dla tej choroby szczękościsk
powodujący trudności w przełykaniu,
 „uśmiech sardoniczny” wynikający ze zwiększonego napięcia mięśnia okrężnego ust,
 napadowe, bolesne skurcze mięśni wywołane przez
różnorodne bodźce zewnętrzne, takie jak: światło,
dźwięk, dotyk,
 skurcze obejmujące przeponę mogą doprowadzić
do zatrzymania oddechu, a inne mogą wywołać
napadowe prężenie całego ciała, doprowadzając do
wygięcia do tyłu w formie łuku. Z czasem skurcze
stają się coraz silniejsze, bardzo bolesne i wyczerpujące mogą nawet prowadzić do łamania kości
długich i kręgosłupa,
 arytmia serca,
 zatrzymanie moczu,
 rozszerzenie źrenic,
 nadciśnienie tętnicze wraz z przyspieszeniem
rytmu serca na zmianę z niskim ciśnieniem
i rzadkoskurczem.

66

dłem infekcji jest głęboka
rana zanieczyszczona ziemią. Przetrwalniki po wniknięciu do tkanek kiełkują,
przechodząc w postać wegetatywną. Laseczki tężca
nie są inwazyjne i nie przenikają do głębiej położonych
tkanek, lecz namnażają się
w miejscu wniknięcia sporów, produkując toksyny.
Rozwojowi bakterii sprzyja środowisko beztlenowe
występujące w ranach głębokich, ale też w ranach
płytkich i drobnych, gdy
dojdzie do równoległego zakażenia drobnoustrojami
tlenowymi, które zużywając
tlen, wytwarzają warunki
korzystne dla rozwoju tężca.
Czasami jednak pomimo
prawidłowego leczenia rana źle się goi i jest zaropiała.
Wówczas powstają sprzyjające warunki do rozmnażania pałeczek tężca, które
produkują toksyny. Jad tężcowy rozprzestrzenia się po
organizmie drogą krwi i naczyń limfatycznych, a także
nerwów. Kiedy dotrze do

pnia mózgu i rdzenia kręgowego, zaczyna blokować
wydzielanie niektórych
neuroprzekaźników i tym
samym wpływa na napięcie mięśni szkieletowych.
Gdy toksyna zaatakuje
układ nerwowy, pojawiają
się objawy typowe dla tężca. W przebiegu choroby
wyróżnić można dwie fazy. Pierwsza z nich nazywana jest fazą zwiastunową.
W okresie zwiastunowym
początkowo objawy mogą
przypominać grypę, gdyż
pojawia się wzmożona potliwość, gorączka, pogorszenie
samopoczucia, bóle głowy.
Potem dochodzi niepokój,
wzmożone napięcie mięśni,
ból i parestezje w okolicach
rany. Z czasem przebieg tej
choroby przyjmuje postać
uogólnioną.
W zależności od nasilenia
objawów choroby można
wyróżnić przebieg:

 lekki, w którym występuje słabe i krótkotrwałe prężenie mięśni oraz
szczękościsk,

Pomimo powszechnych i obowiązkowych szczepień przeciwko tężcowi choroba to pozostaje
nadal realnym zagrożeniem.
Okazuje się, że odporność po szczepieniu spada po około 10 latach i dlatego zalecane jest podawanie dawek przypominających. Odnawianie
zalecane jest szczególnie dla osób narażonych na
ryzyko zakażenia z racji wykonywanego zawodu, które mają styczność z ziemią i odchodami
zwierząt (na przykład rolnicy, ogrodnicy, leśnicy,
budowlańcy).
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 średni manifestuje się tym,
że występują silniejsze prężenia i trwają przez dłuższy czas,
 ciężki charakteryzuje się
tym, że objawy pojawiają się bardzo szybko od
momentu zakażenia rany
(około 2 dni),
 piorunujący, w którym
pojawiają się obfite poty, bezdech, sinizna, zamroczenie, bardzo częste
prężenia, gwałtowne zaburzenia obejmujące układ
sercowo-naczyniowy.
Innymi postaciami tężca
są tężec miejscowy
i głowowy (mózgowy).

Tężec miejscowy objawia
się skurczem i wzmożonym
napięciem mięśni na ograniczonym obszarze w okolicach rany. Objawy mogą
utrzymywać się przez wiele
tygodni.
Tężec głowowy to najrzadsza forma choroby, powodująca sparaliżowanie nerwów
czaszkowych i mięśni.
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Rozpoznanie choroby
jest stosunkowo
łatwe i opiera się
na występowaniu
charakterystycznych
objawów, a także na
przeprowadzonym
wywiadzie.

Każdy rozpoznany przypadek wymaga leczenia w warunkach szpitalnych. Na
początku bardzo ważne jest
szybkie chirurgiczne oczyszczenie rany, aby usunąć ciała
obce i niedokrwione martwicze tkanki oraz zapewnienie
warunków dostępu tlenu,
który ogranicza namnażanie
bakterii, przez co zapobiega
dalszej produkcji i wchłanianiu toksyn. W przypadku ran
z dużą ilością martwiczych
tkanek, z uszkodzeniem kości i stawów, z obnażeniem
chrząstek czy ran kąsanych
w walce z bakteriami wskazana jest antybiotykoterapia.
Do najczęściej
spotykanych i możliwych
powikłań powstałych
wskutek zmian
tężcowych zaliczyć
można:

Korzystny wpływ na regulację napięcia i skurczów mięśni wywiera
podawanie środków zwiotczających
oraz pielęgnacja w cichym, zacienionym pomieszczeniu aby uniknąć
dodatkowych bodźców. Ciężkie
przypadki tężca wymagają podjęcia
działań na oddziale intensywnej
opieki medycznej. Wykorzystywanym lekiem jest surowica przeciwtężcowa lub immunoglobulina ludzka przeciwtężcowa.
 zachłystowe zapalenie
płuc,
 zatorowość płucną,
 niewydolność nerek,
 zaburzenia psychiczne.
Jak widać tężec jest niebezpieczną chorobą i zdecydowanie nie wolno go
bagatelizować. Profilaktyka w przypadku tężca ma
ogromne znaczenie. Ważne

są szczepienia ochronne prowadzone u dzieci i młodzieży
według kalendarza szczepień.
Osoby dorosłe powinny pamiętać o dawkach przypominających, którymi należy się
szczepić nie rzadziej niż co
10 lat. Warto pamiętać o ryzyku zakażenia tężcem i nie
lekceważyć nawet drobnych
skaleczeń czy zranień, które
zostały zanieczyszczone.
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Zdrowe oczy to podstawa!

10 wskazówek jak o nie dbać

W

dzisiejszych
czasach nadmiernie eksploatujemy oczy,
długo pracujemy, a wolny
czas spędzamy przed ekranami telewizorów, komputerów
lub czytając przy złym oświetleniu. By odpowiednio dbać
o swoje oczy trzeba pamiętać
o podstawowych zasadach:

krótsza niż 50 cm. Środek
ekranu powinien być ustawiony kilkanaście centymetrów poniżej linii wzroku. Nie
ustawiajmy monitora vis a vis
okna, gdyż światło odbijające się będzie komplikowało
patrzenie w ekran. Tak samo
trzeba pamiętać, by sztuczne światło (lampki, lampy)
nie odbijało się od monitora.

cy przy komputerze: wystarczy, że co pół godziny zrobisz
5-minutową przerwę. Najlepiej oderwij wzrok i zapatrz
się w dal, przez okno. Pamiętaj,
intensywna i długotrwała praca wymaga częstych przerw.

wietrzu: pomieszczenie powinno być często wietrzone

1. Rób przerwy podczas pra- 3. Pracuj przy świeżym po-

2. Pamiętaj o dobrym usta-

wieniu monitora: odległość
od oczu nie powinna być

68

4. Zadbaj o skórę pod ocza-

mi: stosuj kremy specjalnie
przeznaczone do skóry pod
oczami, powinny zawierać
wyciąg ze świetlika, aloes, witaminę C oraz retinol i kwas
hialuronowy (o działaniu
przeciwzmarszczkowym).

5. Nawadniaj organizm: siń-

ce, podkrążone oczy mogą
świadczyć o odwodnieniu
organizmu. Aby temu zapobiec wypijaj codziennie
przynajmniej 2 litry wody
mineralnej niegazowanej.

6. Odwiedzaj okulistę: jeśli

nosisz soczewki kontaktowe
pamiętaj o systematycznych
wizytach u okulisty, co najmniej co pół roku.

7. Jeśli czujesz pieczenie,

swędzenie, masz trwałą opuchliznę, widzisz podwójnie zgłoś się do specjalisty, gdyż
są to niepokojące objawy.

8. Stosuj zdrową dietę: po-

winna być ona bogata w witaminę A, C i E. Spożywaj dużo
owoców i warzyw, nasion

słonecznika i dyni, orzechów,
stosuj mało soli.

9. Noś okulary przeciwsło-

neczne: latem należy chronić
oczy przed promieniowaniem UVA i UVB, kupuj tylko
oryginalne okulary z atestem
(na pewno nie kosztują 15 zł).

10.

Zawsze zmywaj makijaż przed snem: rozmazane kolorowe kosmetyki, jak
cienie i tusze, są doskonałą
pożywką dla bakterii.
O oczy należy dbać, gdyż
każdy zignorowany objaw
może doprowadzić do zaniku wzroku. Więc chrońmy
i dbajmy o nie w myśl znanego powiedzenia: „Lepiej
zapobiegać niż leczyć”.
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Komary, kleszcze, meszki

W

okresie
wiosenno-letnim obserwujemy
szaleńczy rozkwit przyrody. W ślad za bujaniem roślinności idzie zwiększona
aktywność owadów. Ciepłe
i słoneczne dni zachęcają do
spędzania czasu w ogrodzie,
lesie czy na działce. Ten jakże
miły sposób relaksu często

atakują!

może stać się niebezpieczny
dla zdrowia, a nawet życia
wielu ludzi. Niebezpieczeństwo to wynika z użądleń
oraz ukąszeń przez owady
i pająki. Najczęściej kąsani bywamy przez komary,
meszki, osy, pszczoły, szerszenie oraz pająki z rodzaju
Ixodes, czyli kleszcze. Należy sprawiedliwie oddać
owadom i kleszczom to, że

przysparzając nam cierpień,
a niejednokrotnie narażając na groźne choroby, nie
czynią tego z nienawiści
do człowieka jako gatunku
biologicznego (co często im
przypisujemy w chwili ataku wściekłości po kolejnym
ugryzieniu), lecz potrzebują człowieka jako ważnego
ogniwa ich cyklu rozwojowego, łańcucha pokarmo-

wego albo żądlą w celach
obronnych.
komary

Komary należą do najbardziej rozpoznawalnych
owadów, które po kilku cieplejszych wiosennych dniach
wykluwają się z jaj, po czym
przechodzą etap larwalny,
przebiegający w wodzie,
z larw przeistaczają się w pocd. na str. 70
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cd. ze str. 69

czwarki, a następnie w osobniki dorosłe. Wczesne fazy
rozwojowe komarów wymagają wody. Pogląd jakoby
sroga i długa zima wymrażała jaja komarów, co miałoby
skutkować zmniejszeniem
ich liczebności w okresie
wiosennym i letnim, nie został potwierdzony, natomiast
ewidentnie na liczebność
bzyczących krwiopijców
wpływa mokra wiosna i powodzie. Im bardziej liczna
populacja młodych samic
wyruszy w poszukiwaniu żywicieli (ssaki stałocieplne,
w tym człowiek), tym bardziej będą aktywne i zajadłe.
Trzeba pamiętać, że krew
jako pokarm jest niezbędna
wyłącznie samicom, samce
nawet nie posiadają odpowiedniej kłujki aby przebić

się przez skórę, pozostaję
im żywić się nektarem roślinnym. O tym, że jesteśmy
rozpoznawalni i atrakcyjni
dla komarów, decydują…
mikroorganizmy występujące na skórze. To od nich
zależy woń potu, która jest
bezpośrednim wabikiem dla
komarów. W poszukiwaniu
ofiar komary wykorzystują również wzrok, jaskrawe
kolory, głównie w odcieniach niebieskich, bądź
czerwonych naprowadzają
komarzyce na ich cel. Bardzo
ciekawym mechanizmem
rozpoznawczym jest zdolność rozpoznawania źródła
wydzielania dwutlenku węgla, jakim jest każdy oddychający człowiek. Komary
występujące w naszej strefie
geograficznej należą do stosunkowo mało zachłannych

Przed udaniem się do lasu na rodzinny spacer
należy się odpowiednio ubrać, a odsłonięte
partie ciała zabezpieczyć preparatem
odstraszającym pasożyty
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i – na szczęście – nie przenoszą ciężkiej choroby jaką jest
malaria roznoszona przez
ich tropikalnych kuzynów.
Komar europejski pobiera kilkadziesiąt razy mniej
krwi i w zasadzie nie wywołuje poważniejszych skutków
zdrowotnych. Po ukłuciu pojawia się miejscowy bąbel,
zaczerwienie, świąd, pieczenie, a nawet ból. Są to objawy
irytujące, które często wywołują silny odruch drapania,
co niestety może znacząco
opóźnić proces gojenia się
rany po ukąszeniu.
ZAPOBIEGANIE I WALKA

Wśród metod walki z komarami najważniejszą rolę
pełni profilaktyka i zastosowanie metod prewencyjnych. Wybierając miejsce
biwaku, czy wypoczynku
należy unikać zarośli oraz
miejsc podmokłych. Unikniemy nieprzyjemnych objawów nakładając na siebie
odpowiedni strój pozostawiający jak najmniej odsłoniętych powierzchni.
Planując dłuższy pobyt na
łonie natury, należy uzbroić
się w środki odstraszające
komary. Ważne aby zaopatrywać się w te preparaty w aptekach, pamiętając
o ważnych przeciwwskazaniach, głównie chodzi o nadwrażliwość i skłonności do
uczuleń, szczególnie u małych dzieci. Obecnie w sprzedaży internetowej dostępne
są bardzo silne koncentraty odstraszające komary,
przeznaczone dla wojska,
czy ludzi pracujących w lesie.
Przykładem takiego środka
jest DEET, stosowany przez
armię amerykańską. Środki tego typu należy jednak

stosować bardzo ostrożnie,
ponieważ mogą wywołać
silne podrażnienia skóry
i błon śluzowych. Znacząco
zmniejszymy zainteresowanie komarów, stosując preparaty zawierające witaminy
z grupy B, ponieważ zmienia
się zapach potu, na bardzo
nieatrakcyjny dla komarów,
jednak metoda ta może być
niewystarczająca w okresie
nasilenia aktywności młodych komarzyc.
Poza typowymi preparatami odstraszającymi możemy wspomóc się w walce
z komarami metodami naturalnymi. Nie znoszą one
zapachu waniliowego, miętowego, cytrynowego, lawendowego, dlatego olejki
z wymienionych roślin z powodzeniem mogą zastąpić,
bądź uzupełnić działanie typowych środków przeciw
komarom. Niestety zastosowanie wszystkich metod,
nawet bardzo starannie, może nie wystarczyć, aby skutecznie odstraszyć namolne,
latające chmary komarów.
Gdy nagle poczujemy gwałtowny świąd, to znaczy, że
komar właśnie zakończył
akcję pobierania krwi, a substancje jakie wpuszcza podskórnie wywołują miejscową
reakcję alergiczną na skutek
pobudzenia do wydzielania
histaminy. Reakcja zapalna
powinna szybko ustąpić pod
warunkiem, że powstrzymamy się od drapania. Niestety
w praktyce swędzenie i pieczenie może być na tyle silne,
że prowokuje do rozdrapywania miejsc, w których doszło do ukłucia. Naraża to
organizm na infekcje, powstaje wówczas rana, która goi się znacznie dłużej,
pozostawiając strupy i bliPorady z Apteki nr 01/2019

zny. Aby uniknąć takiej sytuacji, szczególnie u dzieci
zaleca się stosowanie leków
zmniejszających miejscowo odpowiedź alergiczną.
Najbardziej popularnym
preparatem z tej grupy jest
Fenistil, który w postaci żelu
na skórę może być stosowany także u niemowląt. Skuteczne w takich sytuacjach są
także leki zawierające sterydy o działaniu miejscowym,
które w większości wydaje
się z przepisu lekarza, preparatem bez recepty zawierającym tego typu lek jest
Hydrocortison 0,5%, natychmiastowa ulgę przynoszą okłady chłodzące z lodu,
bądź z zimną wodą, środki
zawierające miętę, Altacet,
lub rozcieńczony sok cytrynowy albo roztwór octu.
KLESZCZE

Na wiosnę bardzo aktywne stają się kleszcze. Są to
pajęczaki należące do podgrupy roztoczy. Występują
obficie w lasach liściastych,
oczekując na swojego żywiciela na spodniej części
liścia, powszechne są także
w trawach, zaroślach, czy
krzewach. Kleszcz poszukuje żywiciela jakim jest
człowiek, bądź inny ssak,
bardzo często pies, czy kot,
ponieważ odżywia się ich
krwią. Niebezpieczeństwo
kontaktu z kleszczem wynika a faktu wpuszczania,
w momencie przecięcia skóry, śliny, w której znajdują
się substancje znieczulające
miejscowo, aby mogły do
syta napić się krwi, często
wielokrotnie powiększając
swoje wyjściowe rozmiary. Po zaspokojeniu głodu
kleszcz odpada oddając się
Porady z Apteki nr 01/2019

błogiemu trawieniu pozyskanego pokarmu. Kleszcze
w trakcie procedury znieczulania żywiciela, mogą zarazić
go bardzo groźnymi chorobami, do których zaliczamy wirusowe odkleszczowe
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych oraz chorobę
bakteryjną zwaną boreliozą,
a u psów babeszjozą. Odkleszczowe zapalenie mózgu
może przebiegać ze zróżnicowanym stopniem nasilenia objawów. Należą do nich
silne bóle głowy, gorączka,
objawy neurologiczne. Leczenie polega na łagodzeniu
objawów, ogólnym wzmocnieniu organizmu. Choroba
zazwyczaj ustępuje po około
dwóch tygodniach, a pacjent
zdrowieje. W skrajnych przypadkach może zagrażać życiu, czy pozostawiać groźne
powikłania neurologiczne
w postaci przewlekłego bólu
głowy, niedowładów, zaniku
mięśni, czy depresji. Osoby
narażone na częsty kontakt
z kleszczami powinny poważnie rozważyć możliwość
zaszczepienia się przeciw
odkleszczowemu zapaleniu
mózgu.
BORELIOZA

Podstępne krętki wnikają
do wnętrza komórek organizmu, co utrudnia działanie
antybiotykom, ponieważ nie
wszystkie mogą wnikać do
wewnątrz komórki, a także wiele antybiotyków nie
przenika przez barierę krew-mózg. Objawy boreliozy są
bardzo zróżnicowane i przebiegają w trzech etapach:
• rumień wędrujący –
w miejscu ukąszenia
kleszcz pojawia się przemieszczający się rumień
na skórze, towarzyszy temu ból i podwyższona
temperatura
• naciek limfocytarny – to
pojawienie się w nietypowym miejscu banieczki
z płynem ustrojowym zawierającym borelie, lokalizacja takiego nacieku
może być dowolna, np.
płatek ucha
• etap infekcji przewlekłej
– pojawiają się objawy stawowe, objawy uszkodzenia nerwów i zapalenia
opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenia mięśnia
sercowego, niedowłady
mięśni, zaburzenia pamięci, trudności w koordynacji nerwowej, zapalenia
skóry.

Zdecydowanie częściej
kleszcze mogą roznosić
boreliozę, chorobę bakteryjną, która może mieć bardzo przykre konsekwencje
zdrowotne. Krętki z rodzaju
Borrelia wywołują objawy
wielonarządowe, a także wykazują zdolność przenikania
przez barierę krew-mózg,
co dodatkowo komplikuje leczenie. Boreliozę leczymy antybiotykami, głównie
z grupy penicylin, cefalosporyn oraz tetracyklin.

Borelioza jest chorobą
trudną do całkowitego wyleczenia, prawdopodobnie
wynikiem tego jest wewnątrzkomórkowe bytowanie bakterii, taki stan określany jest
mianem zespołu poboreliozowego, który przypomina
choroby autoimmunologiczne takie jak astma, łuszczyca,
czy reumatoidalne zapalenie
stawów. Leczenie tego zespołu wymaga długiego stosowania antybiotyków i leków
przeciwzapalnych.

MESZKI

Wielkim zagrożeniem
w ostatnich latach staje się
inwazja meszek. Są to małe
muchówki o wielkości około 3-5 mm, których samice
żywią się krwią. W odróżnieniu od komarów atakują
w ciągu dnia, nie są aktywne o poranku i wieczorami.
W trakcie ukąszenia wprowadzają pod skórę enzymy,
które u człowieka i zwierząt wywołują silną reakcję
uczuleniową i podrażnienia
prowadzące do obrzęku, zaczerwienienia, podniesienia
temperatury, silnego bólu.
Ślina meszek może być zainfekowana bakteriami np.
wiciowcami, które wywołują miejscowe infekcje skóry
i tkanki podskórnej. W takim przypadku konieczne
jest leczenie antybiotykowe. Meszki stanowią wielkie zagrożenie dla zwierząt
hodowlanych. Chmary meszek mogą bardzo poważnie
nadwyrężać zdrowie, a nawet
zagrażać życiu bydła, czy koni przebywających całe dnie
na pastwiskach.
Kontakt z przyrodą jest
niezbędny do prawidłowego
funkcjonowania organizmu
człowieka. Zapewnia relaks,
dotlenia organizm, poprawia samopoczucie. Nie należy rezygnować z uciech na
świeżym powietrzu w obawie przed ugryzieniem
kleszcza czy komara. Ważne aby przed wyjściem do
ogrodu, lasu, czy nad jezioro odpowiednio się zabezpieczyć zarówno od strony
odpowiedniego ubioru, jak
i zakupu właściwych preparatów odstraszających meszki, komary i kleszcze.
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Kinetoza

- choroba ruchu
Nadchodzi czas urlopów i wakacji,
a więc wypoczynku, ale nawet najlepiej
zaplanowaną i przygotowaną eskapadę
może zepsuć choroba lokomocyjna.
Na kinetozę zachorować może każdy
i w każdym wieku, jednak najbardziej
narażone są dzieci, co wiąże się z ich
niedojrzałością układu nerwowego,
a konkretnie z nadpobudliwością błędnika.

W

iele osób
w o b aw i e
przed wystąpieniem
dokuczliwych objawów choroby rezygnuje z dalekich
wojaży, szczególnie wtedy,
jeśli już kiedyś doświadczyło złego samopoczucia
w wyniku choroby lokomocyjnej. Kinetoza ma często
podłoże psychologiczne
i niekorzystne nastawienie
psychiczne do wyjazdu powoduje, że dolegliwości się
nasilają.
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na kinetozę cierpią
przede wszystkim dzieci
w wieku od 3 do 12 lat.

Najsilniej nieprzyjemne
objawy odczuwają te starsze dzieci w wieku 10-12
lat. Po tym okresie choroba
stopniowo ustępuje, choć
nie jest to regułą. Zdarza się,
że na chorobę lokomocyjną
cierpią także dorośli, zwykle
kobiety (objawy nasilają się
podczas menstruacji oraz
w czasie ciąży) i ludzie starsi. Choroba zwykle ustępuje po zakończeniu podróży,
jednak zdarzają się sytuacje,

gdy objawy utrzymują się
przez kilka do kilkunastu godzin po opuszczeniu środka
lokomocji. Choć kinetoza
nie daje z reguły powikłań,
bywa, że powtarzające się
gwałtowne objawy w postaci
wymiotów i długotrwałego
braku apetytu prowadzą do
wycieńczenia organizmu.
choroba lokomocyjna to
schorzenie występujące
podczas podróży różnymi
środkami lokomocji:

czy to samochodem, autobusem, koleją, czy też samolotem (choroba powietrzna)

oraz statkiem (choroba morska). Wystąpienie nieprzyjemnych objawów choroby
lokomocyjnej jest spowodowane brakiem zgodności
bodźców i sygnałów wzrokowych i błędnika, które odbierane są przez mózg. Podczas
jazdy wzrok odbiera zmianę
otoczenia, co mózg interpretuje jako ruch, jednak błędnik jako narząd równowagi
nie odnotowuje zmian położenia ciała. Mózg w krótkim czasie otrzymuje różne,
wykluczające się nawzajem
informacje, których nie poPorady z Apteki nr 01/2019

trafi ani uporządkować, ani
zinterpretować. Nie bez znaczenia są również informacje
dostarczane do mózgu za pomocą tak zwanych receptorów czucia głębokiego, które
znajdują się w mięśniach,
stawach, skórze. Informują one mózg o położeniu
poszczególnych części ciała, a zmysł dotyku określa
położenie ciała względem
podłoża.
Podczas rejsu statkiem
błędnik czuje kołysanie,
a oczy patrzą na spokojny

horyzont, natomiast w czasie jazdy samochodem gdy
siedzimy w wygodnym fotelu, widzimy, że poruszamy
się z dużą prędkością, gdyż
krajobrazy przemykają za
oknem i w takich sytuacjach
zdarza się, że docierające
do mózgu sygnały poprzez
różne zmysły przeczą sobie.
Zdezorientowany mózg nie
wie, jak sobie z tym poradzić
i rezultaty nie dają na siebie
długo czekać. Błędnik źle
określa położenie ciała i dane konieczne do utrzymania
równowagi ciała. W takich

sytuacjach zaczynają się
kłopoty.
Chorzy mają wrażenie, że
wszystko wokół nich wiruje
i odczuwają zawroty głowy.
Gdy patrzą na zmieniający
się krajobraz, dolegliwości
wzmagają się. Mogą wystąpić
nudności, a nawet wymioty
czy oczopląs (mimowolne
ruchy gałek ocznych).
W wyniku zakłóceń pracy
błędnika zaburzona bywa
również równowaga.

Zdarza się, że chory ma
kłopoty z wyjściem ze środka

lokomocji i ma problemy ze
staniem. Podróżujący, który ma podrażniony narząd
spiralny, tak zwany ślimak
w uchu centralnym, odczuwa nieprzyjemne szumy
w uszach i słyszy przytłumione dźwięki. W wyniku choroby lokomocyjnej może też
być zakłócone tętno, bywają
trudności w oddychaniu, pojawia się złe samopoczucie,
skóra staje się blada, a nawet zasiniona, pojawia się
suchość w jamie ustnej na
zmianę ze ślinotokiem.
Pierwsze objawy kinetozy
cd. na str. 74
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cd. ze str. 73

pojawiają się w niedługim
czasie od początku wyprawy. Opanowanie choroby
lokomocyjnej jest niezwykle
trudne, ale istnieją skuteczne
sposoby na łagodzenie, a nawet powstrzymanie przykrych objawów. Na walkę
z chorobą lokomocyjną jest
kilka sposobów. Przeciwdziałać jej możemy zarówno
za pomocą farmaceutyków
jak i naturalnymi sposobami.
Osoby cierpiące na
kinetozę powinny:

• przed wyjazdem dobrze
się wyspać i zjeść lekki posiłek na godzinę przed wyruszeniem w drogę,
• przed długą podróżą należy unikać soli, ponieważ
zwiększa ona ilość płynów
w kanalikach błędnika
i nasila dolegliwości,
• siadać przodem do kierunku jazdy,
• wybierać miejsca jak najdalej kół pojazdu,
• w czasie jazdy lądowym
środkiem transportu
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

należy patrzeć na horyzont i nie obserwować
mijających krajobrazów, drzew, słupów przydrożnych, bo to wzmaga
dolegliwości,
wchodząc na pokład
jednostki pływającej
obserwować ruch na
horyzoncie,
lecąc samolotem siadać
przy oknie i patrzeć na
zewnątrz,
nie przyglądać się innym
chorym, którzy cierpią na
tę przypadłość,
unikać intensywnych
zapachów,
wystrzegać się napojów
słodkich i gazowanych,
jeśli to możliwe, wybrać
pozycję półleżącą,
pod żadnym pozorem nie
czytać w czasie jazdy i nie
korzystać z komputera,
siadać zawsze przy choć
trochę uchylonym oknie,
robić sobie krótkie przerwy w podróży, gdy poczujemy się słabo,
oddychać głęboko, gdy
czujemy mdłości,

• robić zimne okłady na
czoło i kark,
• zaopatrzyć się w torebki
jednorazowe na wypadek
wymiotów.
Jeśli nie pomogą naturalne sposoby zapobiegające
wystąpieniu objawów choroby lokomocyjnej, to należy skorzystać z preparatów
farmaceutycznych.
W aptekach dostępne są
środki zmniejszające pobudliwość błędnika, działające
przeciwwymiotnie i łagodnie
uspakajające. Bezpiecznym
lekiem na chorobę lokomocyjną zarówno dla dzieci jak
i dorosłych są preparaty na
bazie imbiru. Nie wywołują
senności, otępienia i suchości
w jamie ustnej. Imbir lekarski zmniejsza odczucia wymiotne i uczucie skołowania
podczas podróży wszystkimi
środkami transportu.
Zapobiegawczo preparat
należy przyjąć przed podróżą, a w przypadku wystąpienia nudności już w trakcie
można zażyć kolejne daw-

ki. Czasami jednak środki
farmakologiczne nie pomagają na zlikwidowanie przykrych objawów choroby.
Wówczas warto wypróbować akupresurowe opaski lub
plastry.
W większości przypadków kinetoza ma łagodny
przebieg, ale zdarzają się też
przypadki, którym towarzyszą szczególnie uciążliwe dolegliwości i za każdym razem
przybierają na intensywności. W takich przypadkach
należy skonsultować się z lekarzem specjalistą.
Jak widać, są sposoby, aby
choroba lokomocyjna przestała dokuczać. Oczywiście
nie ma mowy o jej wyleczeniu, a jedynie o zapobieganiu
jej nieprzyjemnym objawom.
Stosując się do złotych zasad
podróżującego i wspomożenie się wybranym produktem
z pewnością da świetne rezultaty, a wymarzony urlop
zapewni nam wspaniały
wypoczynek.
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KRZYŻÓWKA

HASŁO:
Hasło z krzyżówki wraz z numerem kontaktowym prosimy przesłać do końca czerwca
2019 roku za pośrednictwem
poczty tradycyjnej na adres:
Wegafarm, ul. Kościuszki 14c,
72–315 Resko lub drogą elektroniczną na adres e-mail:
redakcja@poradyzapteki.pl.
Spośród prawidłowych odpowiedzi wylosujemy 3 osoby,
które otrzymają zestaw kosmetyków VIVIE. Nagrodzeni
zostaną poinformowani telefonicznie do 15 lipca 2019 roku.
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Zdrowie w kuchni

Tuńczyk po włosku
z czarnymi oliwkami
Liczba porcji: 2
Czas przygotowania: 10 minut
Czas gotowania: 15-20 minut
420 kcal i 12 g tłuszczu na porcję.
Nawet jeżeli jesteś na diecie, ten przepis
pozwoli Ci o niej zapomnieć.
SKŁADNIKI:

• 2 kromki pełnoziarnistego chleba razowego
• 1 łyżeczka włoskich suszonych ziół
• 2x 150 g ﬁletów z tuńczyka
• 2 łyżeczki pesto
• 200 g pomidorów z puszki
• 25 g czarnych oliwek w zalewie solnej,
pokrojonych w plasterki
• 4-5 listków bazylii rozdrobnionych palcami
• 1 łyżeczka cukru
• 1 łyżeczka octu balsamicznego
• szklanka wody

PrzygotoWanie:

Rozgrzej piekarnik do temperatury 190 st. C (w piekarniku z termoobiegiem należy
ustawic temperaturę 165 st.
C i skrócić czas przygotowania o ok. 10 min na każdą
godzinę)
Pokrusz chleb razowy i wymieszaj z ziołami, po czym
wsyp do płytkiej miski. Posmaruj rybę bardzo cienką
warstwą pesto. Obtocz kawałki ryby w pokruszonym

chlebie, odciskając w nich
filety. Piecz tuńczyka przez
ok. 15-20 minut. W tym samym czasie włóż pomidory,
oliwki i bazylię do garnka
i gotuj na wolnym ogniu. Dodaj cukier i ocet balsamiczny
i gotuj jeszcze przez 10 minut.
Podawaj tuńczyka na warstwie sosu.
Idealnym dodatkiem do tej
potrawy mogą być gotowane
młode ziemniaki i groszek
cukrowy gotowany na parze.

