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Wraz z nadej-
ściem długo 
wyczekiwa-
nych waka-

cji oddajemy w Państwa 
ręce kolejny numer naszego 
kwartalnika. Ten szczególny 
czas w roku, który kojarzy 
się przede wszystkim z wy-
poczynkiem, może stać się 
wspaniałą okazją do zwróce-
nia uwagi na potrzeby orga-
nizmu, zarówno te fi zyczne 
jak i psychiczne. W codzien-
nym natłoku obowiązków 
można łatwo zapomnieć, że 
wypoczynek, zwłaszcza ten 
aktywny, jest niezbędny do 
prawidłowego funkcjono-
wania ludzkiego organizmu. 

Umiejętność efektywnego 
wypoczywania jest w ostat-
nich latach tematem często 

poruszanym. Niezależnie 
od tego, czy decydujemy się 
nasz urlop spędzić w podró-
ży dookoła świata, czy też na 
tarasie z ciekawą książką, naj-
ważniejsze jest, aby wybrana 
forma wypoczynku odpo-
wiadała naszym aktualnym 
potrzebom. Planując urlop 
powinniśmy szczerze odpo-
wiedzieć sobie na pytanie, 
jaka forma sprawi nam naj-
więcej przyjemności.

Sezon wakacyjny, ze wzglę-
du na długie dni oraz ciepłe 
noce, to również wspaniała 
okazja do zwiedzenia najbliż-
szej okolicy. Bardzo często nie 
zdajemy sobie sprawy z tego, 
jak wiele atrakcyjnych miejsc  
znajduje się w najbliższej 
okolicy. Gorąco zachęcam 
Państwa, aby te najcieplejsze 

miesiące roku wykorzystać do 
poznania lokalnych atrakcji.

Aby móc w pełni cieszyć 
się czasem wolnym pod-
czas długo wyczekiwanego 
urlopu, warto odpowiednio 
przygotować się do wyjazdu, 
również pod kątem profi lak-
tyki zdrowotnej. Dobrze wy-
posażona apteczka pozwoli 
nam uniknąć wielu przykrych 
niespodzianek. W bieżącym 
numerze znajdą Państwo 
artykuły poruszające kilka 
kwestii związanych z letni-
mi wyjazdami. Odpowiednia 
profi laktyka sprawi, że długie 
godziny spędzone na plaży 
będą przyjemnością pozba-
wioną nieprzyjemnych kon-
sekwencji w postaci oparzeń 
słonecznych. Lokalna kuch-
nia jest dla wielu z nas jedną 

z ciekawszych atrakcji pod-
czas zagranicznych podróży -
w tym przypadku również 
odpowiednia profilaktyka 
pozwoli w pełni cieszyć się 
lokalnymi przysmakami, uni-
kając konsekwencji w postaci 
zaburzeń przewodu pokar-
mowego. Jeśli mają Państwo 
wątpliwości, jak odpowied-
nio skompletować waka-
cyjną apteczkę, zachęcam 
do rozmowy z Farmaceutą 
w ulubionej aptece - fachowa 
konsultacja pozwoli unik-
nąć niepotrzebnych stresów 
związanych w mogącymi się 
pojawić problemami zdro-
wotnymi podczas podróży. 

Na koniec życzę Państwu 
słonecznej pogody oraz uda-
nego wypoczynku!

Anna Boryka
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    Prostata
B

ez względu na to 
jak długo jesteście 
razem, bywa, że 
rozmowy na tema-

ty intymne są dla Twojego 
partnera nie lada wyzwa-
niem, szczególnie jeśli do-
tyczą Jego zdrowia. Poniżej 
znajdziesz kilka prostych 
i skutecznych wskazówek, 
jak sobie z tym poradzić.

Z badań wynika, iż 
mężczyźni oceniają 
swoje zdrowie lepiej niż 
kobiety.

 Rzadziej niż kobiety przy-
znają się – nawet przed sa-
mym sobą – do chorób czy 
dolegliwości. Czy to ozna-
cza, że mniej chorują? By-
najmniej… i  tu właśnie 
zaczyna się rola kobiety ja-

ko strażniczki zdrowia rodzi-
ny, ale też przede wszystkim 
partnerki i  najbliższej  
osoby.

Po Prostu roZmawiaj

Co piąty mężczyzna 
oczekuje, że informacje 
o zdrowiu otrzyma od 
swojej żony, to z jej opinią 
się liczy.

Powodów takich zacho-
wań jest klika. Pierwszy 
i najważniejszy to łatwość 
nawiązania kontaktu, a co 
za tym idzie brak skrępowa-
nia – w przeciwieństwie do 
rozmowy z lekarzem. Ważne, 
aby stworzyć odpowiednie 
warunki do takiej rozmowy, 
zachęcić partnera, pomóc 
przełamać wstyd. To rów-
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nież kobieta jako najbliższa 
osoba, spędzająca najwięcej 
czasu z mężem, ma szansę 
jako pierwsza dostrzec nie-
pokojące objawy pogorsze-
nia się stanu zdrowia.

Po Prostu obserwuj

Jeśli Twój partner skoń-
czył 50 lat, to najwyższy czas 
na wizytę kontrolną u leka-
rza urologa, bowiem wła-
śnie w tym wieku najczęściej 
spotykanym schorzeniem 
układu moczowo-płciowego 
jest łagodny przerost gru-
czołu krokowego (BPH). 
Warto podkreślić, że ryzyko 
wystąpienia dolegliwości 
rośnie wraz z wiekiem i sta-
rzeniem się organizmu. Do-
tyczy to co drugiego Pana po 
50-tce. 

wśród mężczyzn powyżej 
70. roku życia problemy 

z prostatą obserwuje się 
już u ponad 80% mężczyzn. 

towarzyszą temu do-
kuczliwe objawy, takie 
jak: 

 � trudności w oddawaniu 
moczu,

 � słaby strumień moczu,
 � u c z u c i e  p a r c i a  n a 
pęcherz,

 � częstomocz, zarówno 
w dzień, jak i w nocy.

Bywa tak, że mężczyźni, 
chcąc uniknąć tych dole-
gliwości, ograniczają przyj-
mowanie płynów, unikają 

wychodzenia z domu lub 
przebywania w miejscach 
z utrudnionym dostępem do 
toalety. Zaczynają także uni-
kać spotkań towarzyskich. 
Choroba wpływa też na po-
gorszenie życia seksualnego. 
Jeśli więc zauważyłaś u swo-
jego partnera któryś z wy-
mienionych objawów, nie 
zwlekaj, postaraj się z nim 
porozmawiać i zachęcić do 
podjęcia działania.

Po Prostu wsPieraj

Ważne jest rozpoznanie cho-
roby we wczesnym stadium. 
Lekarz na podstawie diagnozy 
podejmuje decyzję o koniecz-
ności i rodzaju leczenia. 

Przykre dolegliwości można 
w znaczący sposób ograniczyć 
także dzięki lekom dostępnym 
bez recepty. Twojemu part-
nerowi może być niezręcznie 
prosić o radę farmaceutę, tym 

bardziej, że z reguły są to ko-
biety. Dlatego będzie prościej, 
jeśli to Ty udasz się do apteki, 
a partner z pewnością doceni 
ten wysiłek.

 
mężczyźni często 
zapominają o zażywaniu 
leków, dlatego tak 
ważna jest twoja rola.  
Pilnuj, aby twój partner 
zażywał tabletki zgodnie 
z zaleceniami i nie 
przerywał terapii. 

Zdobywaj wiedzę na te-
mat Jego choroby, dzięki 
czemu łatwiej namówisz Go 
na wizytę u lekarza. 

Im większa będzie Twoja 
wiedza, tym silniejsze mo-
że być Twoje wsparcie, na 
które On tak bardzo liczy. 
Twój partner szczególnie te-
raz potrzebuje zrozumienia 
i akceptacji.

Powodzenia!

Ważne, aby stworzyć 
odpowiednie 

warunki do rozmowy 
z lekarzem, zachęcić 

partnera, pomóc 
przełamać wstyd.



6 Porady z Apteki nr 02/2019

problem 
bolących 

i ciężkich nóg

Żylaki

N
 ogi to podpora każ-
dego człowieka. 
Zdanie to należy 
rozumieć dosłow-

nie i w przenośni. Dzięki no-
gom możemy się poruszać, 
wykonywać zawód chociaż-
by taki jak tancerz czy bar-
dziej w dzisiejszych czasach 
intratny, np. piłkarz. Wagę 
nóg podkreślają przysłowia 
i mądrości ludowe. Nieprzy-
padkowo o człowieku, który 
po trudnych życiowych mo-
mentach się usamodzielnił, 
mówimy „stanął na nogach”, 
a z kolei o kimś, kto stracił 
dużo sił, powiemy: „pada 
z nóg”. To nie koniec fi lo-
zofi cznych sentencji z no-
gami w rolach głównych, 
np. o państwie tylko pozor-
nie silnym możemy powie-
dzieć „kolos na glinianych 

nogach” i nie jest to aluzja do 
naszego kraju. Nogi są pod-
stawą organizmu, niczym 
fundament stanowi o sile 
i stabilności każdej budow-
li. Problemy bolących nóg 
są często pomijane i bagate-
lizowane, co niestety staje się 
poważnym błędem. 

Aby zrozumieć istotę pro-
blemu bolących i zmęczo-
nych kończyn dolnych należy 
dokładnie przyjrzeć się sie-
ci naczyń krwionośnych, 
będących bardzo ważnym 
elementem układu sercowo-
-naczyniowego, w którym 
serce pompuje przez system 
rurek (naczyń krwiono-
śnych) około siedem tysięcy 
litrów krwi na dobę. Bogata 
w tlen i substancje odżywcze 
krew trafi a do tętnic, a odtle-
nowana oraz zanieczyszczo-
na produktami przemiany 
materii zbierana jest do sys-
temu żył, którymi dociera 
do wątroby i płuc w celu jej 

oczyszczenia. Przyjrzyjmy 
się, jak skonstruowany jest 
układ żylny. Główne kana-
ły transportu krwi żylnej to 
umiejscowione pomiędzy 
mięśniami i tkanką łączną 
żyły głębokie oraz ułożone 
pod powierzchnią skóry ży-
ły powierzchniowe. Obydwa 
systemy połączone są żyła-
mi poprzecznymi, zwanymi 
też przeszywającymi. Każda 
żyła wyposażona jest w sys-
tem zastawek, które zapobie-
gają cofaniu się krwi, nawet 
wbrew siłom grawitacji. Ich 
działanie można porównać 
do wentyli zapobiegających 
wypływowi powietrza z ma-
teraca dmuchanego czy dęt-
ki rowerowej. Prawidłowy 
przepływ krwi w systemie 
żylnym polega na spływie 
krwi z żył powierzchownych 
do żył głębokich, a tymi na-
stępnie „wędruje” ona do 
serca.

Choroby i deformacje żył 
bardzo często bywają źró-
dłem dolegliwości, a nawet 
mogą zagrażać życiu. Naj-

bardziej znanym rodzajem 
zaburzeń żył są tak zwane 
żylaki. Są to brzydkie, kręte, 
sinawoniebieskie wybrzu-
szenia, przypominające 
ukrytą pod skórą zapętlo-
ną linę. Żylaki zmniejszają 
swoją objętość, gdy chory 
leży, a powiększają, gdy cho-
ry długo przebywa w pozy-
cji stojącej lub podejmuje 
gwałtowny wysiłek. Żylaki 
zdecydowanie częściej wy-
stępują u kobiet niż u męż-
czyzn. Jak powstają te niezbyt 
estetyczne oraz bolesne za-
burzenia? Otóż dochodzi 
do rozszerzenia żył podudzi 
lub ud, a główną przyczy-

Aby zrozumieć 
istotę problemu 

bolących 
i zmęczonych 

kończyn dolnych 
należy dokładnie 

przyjrzeć się 
sieci naczyń 

krwionośnych
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ną takiego stanu rzeczy jest 
przybranie pionowej posta-
wy przez naszych przodków 
około półtora miliona lat te-
mu. Od tamtej pory krew 
żylna zdecydowanie trud-
niej przebywa drogę „pod 
górę”, pokonując większą siłę 
przyciągania ziemskiego. Jak 
duża to różnica, każdy może 
przekonać się na własnych 
nogach, pokonując odległość 
stu metrów po równej ścież-
ce, a następnie wspiąć się sto 
metrów np. po schodach.

Przyczyną powstawania 
żylaków i ich powiększania 
się jest niewydolność żylna. 
Rozwija się ona na skutek 
osłabienia zastawek żyl-
nych. Krew pod wpływem 
siły ciążenia napiera na żyły 
powierzchniowe, w wyniku 
czego powiększają one swo-
je rozmiary, tworzą się zato-
ki, wzrasta ciśnienie żylne, 
ściany naczyń rozciągają się 

i wydłużają, a także wzrasta 
ich przepuszczalność, co pro-
wadzi do obrzęków. Niewy-
dolność zastawek żylnych lub 
ich zbyt mała ilość to zazwy-
czaj przyczyna genetyczna, 
natomiast obrazu problemu 
dopełniają czynniki środo-
wiskowe, które mogą znacz-
nie pogłębić chorobę. Są to 
często trudne do usunięcia 
sytuacje związane z warun-
kami życia, głównie chodzi o:

 � okres ciąży, w której do-
chodzi do zwiększenia 
objętości krwi, ucisku na 
żyły przez powiększoną 
macicę oraz wpływu hor-
monów na ścianę żył

 �  długotrwałe stanie 
(związane np. z pracą 
zawodową)

 � długotrwała praca w wy-
sokiej temperaturze

 � nadwaga i otyłość
 � dźwiganie ciężarów, np. 

na siłowni
 � przebyte urazy i operacje 
nogi

 � wiek – częstość wystę-
powania żylaków rośnie 
z wiekiem.

Problemy
bolących nóg

są często pomijane 
i bagatelizowane,

co niestety
staje się poważnym

błędem
Objawy rozpoczynającej 

się choroby żylnej dają dość 
charakterystyczne dolegli-
wości. Chorzy przeważnie 
uskarżają się na puchnię-
cie stóp oraz okolic kostek, 
uczucie ciężkości i zmęcze-
nia nóg, a także różnego 
rodzaju „dziwne objawy”, 
takie jak: pieczenie, palenie 

lub pulsowanie w nogach. 
W nocy podczas snu czę-
sto pojawiają się silne skur-
cze. Towarzyszą temu bóle 
w miejscu powstania żyla-
ka(ów). Ponieważ znacznie 
częściej żylaki dokuczają ko-
bietom, to należy zaznaczyć, 
że objawy mogą się nasilać 
w trakcie miesiączki. Stopień 
nasilenia dolegliwości nie za-
leży od wielkości i rozległości 
żylaków. Zaawansowane ży-
laki zwiększają skłonność do 
pojawiania się zapalenia żył 
powierzchniowych, które ob-
jawia się silnym bólem, twar-
dymi, wyczuwalnymi pod 
skórą zgrubieniami i pasmo-
watym zaczerwienieniem 
skóry w miejscu przebiegu 
zmienionej zapalnie żyły. 
Zapalenie żył powierzch-
niowych jest bardzo bole-
sne i uciążliwe, ale zazwyczaj 
niegroźne. Zapalenia żył po-
wierzchniowych nie należy 

cd. na str. 8
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mylić z zakrzepowym zapa-
leniem żył głębokich, czyli 
tzw. zakrzepicą żylną, która 
jest schorzeniem znacznie 
poważniejszym i wymaga 
szybkiego leczenia, gdyż mo-
że grozić zatorem płucnym. 
Odróżnienie tych dwóch 
chorób często sprawia pa-
cjentom wiele trudności. 
Poniżej przedstawiono 
objawy, które mogą 
budzić niepokój z powodu 
wystąpienia zakrzepicy:

 � nagłe pojawienie się nie-
ustępującego po wypo-
czynku bolesnego obrzęku 
łydki lub całej nogi, często 
z jej różowo-sinym zabar-
wieniem (obrzęk zwykle 
dotyczy jednej nogi)

 �  wystąpienie obrzęku 
często poprzedzone jest 
unieruchomieniem no-
gi w gipsie, długotrwałym 
unieruchomieniem (po-
dróż samolotem, autoka-
rem), poważnym urazem 
(zgniecenie, silne uderze-
nie), stosowaniem leków 
(zwłaszcza hormonalnej 
antykoncepcji)

 � nagła duszność, ból w klatce 
piersiowej i/lub krwioplucie.

Leczenie żylaków w zde-
cydowanej większości jest 
zachowawcze i polega na ob-
jawowym łagodzeniu dole-
gliwości, których głównym 
celem jest zmniejszenie lub 
likwidacja obrzęków, uela-
stycznienie i uszczelnienie 
naczyń żylnych. Podawane 
pacjentom leki pochodzenia 
roślinnego hamują proces 
degradacji kwasu hialuro-
nowego. Jest to bardzo cenna 
substancja, spełniająca wiele 
istotnych funkcji życiowych, 
utożsamianych z młodością. 
w przypadku żył, kwas 
hialuronowy poprawia 
szczelność w przestrzeni 
międzykomórkowej 
tkanki łącznej, nadaje 
jędrność i elastyczność. 

Leki, które w ten sposób 
działają, pochodzą ze stanu 
naturalnego. W wielu rośli-
nach występują składniki 
czynne, należące do fl awo-
noidów i polifenoli, które ha-
mują przyspieszony rozpad 
kwasu hialuronowego. Do 
niedawna jedynymi natural-
nymi preparatami dostępny-
mi w aptece bez recepty były 
rutozyd i trokserutyna, a tak-
że substancje czynne obecne 
w kasztanowcu, miłorzębie, 
arnice czy ruszczyku kolcza-
stym. Natomiast wśród le-
karzy często stosowany był 
preparat zawierający diosmi-
nę i hesperydynę, również 
substancje pochodzenia na-
turalnego, jednak mogły być 
wydawane z przepisu leka-
rza. Obecnie sytuacja uległa 
zmianie i preparaty zawiera-
jące diosminę i hesperydynę 
można otrzymać w aptece 
bez recepty, przykładem ta-

kiego preparatu jest Wega 
Diosmicare. Diosmina 

jest zdecydowanie 
najczęściej 

stosowanym lekiem w pro-
fi laktyce i leczeniu proble-
mów krążeniowych kończyn 
dolnych.

Leczenie uciskowe żyla-
ków jest metodą nieinwa-
zyjną, przynoszącą znaczną 
poprawę w łagodzeniu do-
legliwości. W zapobieganiu 
postępowi choroby i łago-
dzeniu objawów istotną rolę 
pełni systematyczne nosze-
nie odpowiednio dobranych 
podkolanówek lub pończoch 
uciskowych. Przed zakupem 
warto zasięgnąć porady leka-
rza lub kompetentnej pielę-
gniarki, gdyż w odróżnieniu 
od podkolanówek czy poń-
czoch profi laktycznych ma-
ją one różne stopnie ucisku, 
a wysokość, do jakiej ko-
nieczny jest ucisk (czy po-
trzebna jest podkolanówka 
czy pończocha), uzależniona 
jest od lokalizacji żylaka. Na-
leży pamiętać o podnoszeniu 
nóg w czasie wypoczynku, 
unikaniu przegrzewania 
kończyn, a przede wszyst-
kim spaniu w pozycji zapew-
niającej lekkie uniesienie nóg 
ponad poziom reszty ciała, co 
ułatwi odpływ krwi zalegają-
cej w żylakach.
wśród najnowszych 
metod leczenia żylaków 
wskazać należy 
skleroterapię. 

Metoda ta polega na 
wstrzykiwaniu do żyły spe-
cjalnego roztworu, w którym 
obecne substancje wykazu-
ją silny, miejscowy odczyn 
kurczący, tak zwany efekt 
zamknięcia żylaka. Żyła ta-
ka przestaje być drożna i po 
pewnym czasie, jako bezu-
żyteczna zostaje wchłonięta 
przez organizm. Przy pomo-
cy skleroterapii można le-
czyć nawet rozległe żylaki żył 
powierzchniowych, jednak 

nie zaleca się przeprowadza-
nia tych zabiegów w okresie 
letnim, ewentualnie należy 
bezwzględnie unikać nasło-
neczniania kończyn.
laserowe usuwanie 
żylaków jest metodą 
leczenia stosunkowo 
najmłodszą. 

W swojej zasadzie przypo-
mina sposób postępowania 
leczniczego podczas ope-
racji przeprowadzanych na 
kardiologii inwazyjnej. Do 
chorego miejsca lekarz wpro-
wadza końcówkę światło-
wodu zakończoną emiterem 
wysokiej temperatury, za po-
mocą której lekarz przyżega 
chorą żyłę. Metoda laserowa, 
w odróżnieniu od klasycz-
nej, jest zdecydowanie mniej 
inwazyjna, mniej bolesna, 
a także skrócony zostaje czas 
na rekonwalescencję. Wśród 
powikłań tej metody, o któ-
rych należy wspomnieć, jest 
możliwość poparzenia skó-
ry w miejscu sąsiadującym 
z żylakiem lub może dojść do 
uszkodzenia powierzchnio-
wych nerwów czuciowych, co 
może doprowadzić do zabu-
rzenia czucia bądź parestezji.

Osoby, które odziedziczyły 
niewłaściwie ukształtowane 
zastawki lub nie posiadają ich 
w wystarczającej ilości po-
winny stale pielęgnować swo-
je nogi. Najczęściej jak tylko 
mogą powinny unosić nogi 
do góry, stosować właściwą 
odzież, a także profi laktykę 
lekową, polegającą na przyj-
mowaniu preparatów, np. 
diosminy oraz leków o działa-
niu miejscowym. Leki o dzia-
łaniu miejscowym najczęściej 
złożone są z heparyny, czyli 
substancji przeciwkrzepli-
wej oraz dodatkiem wycią-
gów z kasztanowca, arniki 
czy miłorzębu.

cd. ze str. 7



Menopauza
cz as na zmianę

r e k l a m a

D
la kobiet w okresie 
menopauzy jest 
to również okres 
zmian w życiu ro-

dzinnym i zawodowym: 
dzieci już wyrastają i usa-
modzielniają się i w końcu 
opuszczają dom. Oznacza 
to często zmianę kierun-
ku dla wielu kobiet i moż-
liwość zorganizowania 
życia na nowo lub przynaj-
mniej wprowadzenia w nim 

nowych aspektów, dotąd 
pomijanych z uwagi na za-
obsorbowanie innymi pro-
blemami. Jest to też okres 
nowego dostosowywania 
się do partnera, do zadań 
zawodowych czy realizo-
wania swoich zaintereso-
wań czy społecznych pasji. 
W takim okresie zarówno 
ciało jak i psychika wy-
magają szczególnej uwagi 
i wsparcia. 

Zmiany zachodzące w tym 
okresie na poziomie 
fi zycznym mają nie tylko, 
jak się często wydaje, 
negatywną stronę 

Mogą mieć również wiele 
pozytywów. Chociażby zni-
ka problem antykoncepcji. 
Nie trzeba już martwić się 
o to, jakie środki można za-
stosować, pamiętać o nich 
lub brać pod uwagę ewentu-
alną ciążę.  W zasadzie ozna-

cza to dla Ciebie absolutną 
wolność. 

Większość kobiet przecho-
dzi swoją ostatnią miesiącz-
kę w wieku ok. 48-52 lat; ale 
może to również nieco wcze-
śniej lub później, np. oso-
by palące często przechodzą 
miesiączkę nieco wcześniej. 
Jeśli opisać zmiany zacho-
dzące w okresie okołopau-
zalnym (tuż przed, podczas 

cd. na str. 10
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i po menopauzie), czyli okres 
między 40 a 60 rokiem życia 
kobiety - to przede wszyst-
kim są to zmiany w pracy 
jajników i stopniowe zmniej-
szanie wytwarzania przez nie 
estrogenu i progesteronu. Ze 
względu na brak równowagi 
hormonalnej może wtedy 
występować uczucie dys-
komfortu fizycznego i psy-
chicznego. Objawy te mogą 
obejmować uderzenia gorą-
ca, pocenie się i bezsenność, 
rozdrażnienie, zmiany na-
stroju i mogą być niekiedy 
dość dokuczliwe, a nawet 
nieznośne. 

Ale nie musi to być regułą. 

uważa się, że około jedna 
trzecia kobiet przechodzi 
menopauzę bezobjawowo, 
a jedna trzecia tylko 
z lekkim dyskomfortem. 

Oznacza to jednak, że aż 
jedna trzecia kobiet doświad-
cza znacznego dyskomfortu 
i w takiej sytuacji powinna 
szukać pomocy u specjalisty.  
Może on pomóc w dobraniu 
odpowiednich preparatów, 
które okresowo mogą złago-
dzić objawy.  Obniżenie po-
ziomu estrogenu może mieć 
również znaczący wpływ na 
inne funkcje organizmu - 
takie jak kostnienie (zwięk-
szona tendencja do utraty 
masy kostnej), regeneracja 
skóry i włosów, praca ser-
ca, układu krążenia i mózgu 
(zwiększanie masy ciała, 
miażdżyca i zwiększanie ry-
zyka choroby wieńcowej). 

mimo tych wszystkich 
zagrożeń menopauza 
nie jest chorobą, ale 
naturalnym stanem 
przypisanym do 
określonego wieku. 

w związku z tym nie 
ma sposobu, aby mu 
zapobiec, można najwyżej 
złagodzić przykre objawy 
i wspomóc cały organizm 
w dostosowaniu się do 
nowej sytuacji:

 � Regularne ćwiczenia mogą 
dostarczać dużo radości - 
warto wybrać je właśnie 
tak, by dostarczały przede 
wszystkim dobrego sa-
mopoczucia, a przy oka-
zji sprzyjały zachowaniu 
zdrowia.

 � Zdrowa dieta również 
nie powinna być nudna 
czy katorżnicza: w mo-
mencie, gdy robisz to dla 
siebie, stawiaj na zdrowe 
jarzynki, sałatki, ale tyl-
ko takie, które naprawdę 
lubisz. Nie musisz nawet 
ograniczać się w ich ilo-
ści, jeśli tylko są to róż-
norodne warzywa, owoce, 
ryby i kasze oraz natural-
ne oleje roślinne lub peł-
noziarniste pieczywo. 
Szczególnie jeśli dotąd 
Twoja dieta była głównie 
wynikiem tego, co lubi 
Twoja rodzina – teraz po-
staw na to, co sama lubisz 
i co podpowiada Ci twój 
organizm.

 �Dla zdrowia kości zadbaj 
o odpowiednią ilość wap-
nia i witaminy D w diecie. 
Występują one szczegól-
nie w rybach i nabiale. Jed-
nak duże ilości nabiału, 
szczególnie tłustego, nie są 
zbyt zdrowe. Na szczęście 
nie musisz ograniczać się 
za bardzo w jedzeniu ryb, 
szczególnie ryb morskich 
takich jak łosoś, makrela, 
pstrąg hodowlany, min-
taj itd. 

 � Zadbaj o to, by jak naj-
częściej przebywać na 
świeżym powietrzu, 
szczególnie w okresie od 
marca do października, 
w godzinach 10-18, 
bo właśnie wte-
dy Twój orga-
nizm ładuje 
się w wita-
minę D, nie-
zbędną dla 
przyswaja-
nia wapnia 
i   regulu-
jącą pra-
cę całego 
organizmu.

 �W przypad-
ku spoży-
wania małej 
ilości nabiału 
warto rozwa-
żyć stosowanie 
suplementów die-
ty zawierających 
wapń i witaminę D 
jednocześnie. Nie za-
leca się suplementów 
zawierających sam wapń.

Znajdź na nowo to, co 
sprawia Ci radość: może ja-
kieś stare, zarzucone hob-
by albo to, o którym kiedyś 
myślałaś, ale nie zdążyłaś 
spróbować. Może warto 
przypomnieć sobie swoje 
stare zainteresowania oraz 
mniejsze czy większe ma-
rzenia, których nie miałaś 
odwagi zrealizować lub wy-
dawały się kiedyś nieodpo-
wiednie. Czasy się zmieniają 
i obecnie mało jest rzeczy, 
których nie wypada kobie-
cie w kwiecie wieku.  

Odkrywaj i zaplanuj swój 
nowy świat – to jest najlep-
szy moment!

cd. ze str. 9
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� cz ególnie niebez piecz ny w okresie wakacyjnym

Okres wakacyjny sprzyja rozluźnieniu, rozrywkom, nawiązywaniu 
nowych znajomości, w szczególności pomiędzy ludźmi młodymi.

Tym wszystkim ekscytującym sytuacjom, niestety bardzo często, towarzyszy 
spożywanie nadmiernych ilości alkoholu. 

Alkohol
O

kreślenie nadmier-
ne ilości dotyczy 
również osób nie-
letnich, wśród któ-

rych 90% (dane organizacji 
zwalczających skutki alko-
holizmu) dzieci i młodzie-
ży powyżej 12 roku życia 
przyznaje się do spożywa-
nia napojów alkoholowych. 
Sięganie po napoje alkoho-
lowe przez tak młodych lu-
dzi jest bardzo niekorzystne 
zarówno ze względów zdro-
wotno-społecznych, jak rów-
nież karnych - prawo jasno 
określa, kto może nabywać 
napoje alkoholowe. Alko-
hol spożywany w okresie 
wakacyjnym w połączeniu 
z okolicznościami, w których 
to się odbywa, często sprzy-
ja tragicznym zdarzeniom, 
takim jak wypadki, utonię-
cia, rozboje, utrata kontroli 
nad sobą, co sprzyja poważ-
niejszym sytuacjom, takim 
jak sięganie po narkotyki 
czy przygodne stosunki 
seksualne.

Alkohol jest atrakcyjny, 
kojarzy się z dorosłością, 
zmienia świadomość. Ro-
dzice nie powinni w żadnych 
okolicznościach częstować 
dzieci alkoholem, unikać sy-
tuacji, kiedy przy nich piją. 
Powinni także sprawdzić, 
z kim ich dzieci wyjeżdżają 
na wakacje. Zadaniem samo-
rządów jest kontrola punk-
tów z alkoholem pod kątem 
sprzedaży nieletnim. Każdy 
z nas powinien reagować, 
gdy widzi, że ktoś sprzedaje 
alkohol nieletniemu.
  wPływ alkoholu na 
móZg CZłowieka

Alkohol wpływa na ośrod-
kowy układ nerwowy, co 
powoduje zmiany nastro-
ju, myślenia i zachowania. 
Większość pijących uważa, 

że alkohol działa pobudza-
jąco. Tak jednak nie jest. Al-
kohol jest przede wszystkim 
depresantem, czyli substan-
cją o charakterze hamującym 
funkcje mózgowe. Ożywie-
nie, rozluźnienie, euforia 
i podniecenie, odczuwane 
w pierwszej fazie działania 
alkoholu, mają charakter 

przejściowy i wynikają z ha-
mowania mechanizmów 
kontrolujących, stąd zabu-
rzenia samokontroli i kry-
tycyzmu oraz duże wahania 
nastroju. Prawdziwą (tłu-
miącą) naturę alkoholu lepiej 
widać w drugiej fazie jego 
działania, gdy pijący zaczyna 
odczuwać znużenie, spowol-
nienie i senność. Kierunek 
działania alkoholu na układ 
nerwowy jest uzależniony od 
jego stężenia w ustroju. Oto 
przekrój jego działania:

1. 0,2–0,5‰ – wystę-
puje odprężenie i euforia, 

mogą wystąpić nieznacz-
ne zaburzenia równowagi, 
zmniejszenie krytycyzmu, 
upośledzenie koordynacji 
wzrokowo-ruchowej oraz 
zaburzenia widzenia.

2. 0,5–0,7‰ – następują 
zaburzenia sprawności ru-
chowej, niezauważalne osła-
bienie refl eksu, nadmierna 
pobudliwość i gadatliwość, 
pogorszenie zdolności ucze-
nia się i zapamiętywania, 

a także osłabienie samo-
kontroli i błędna ocena 
własnych możliwości.

3. 0,7–2‰ – występu-
ją zaburzenia równowagi, 
sprawności i koordynacji 

ruchowej, obniżenie progu 
bólu, zmniejszenie spraw-
ności intelektualnej (błędy 
w logicznym rozumowaniu, 
wadliwe wyciąganie wnio-
sków itp.), opóźnienie czasu 
reakcji, wyraźna drażliwość, 
zachowania agresywne, po-
budzenie seksualne, wzrost 
ciśnienia krwi, przyspieszenie 
akcji serca, wymioty świadczą-
ce o obronie organizmu przed 
przedawkowaniem.

4. 2–3‰ – pojawiają się 
zaburzenia mowy (mowa 
bełkotliwa), wyraźne spo-
wolnienie i zaburzenia rów-
nowagi, wzmożona senność, 
znacznie osłabiona zdolność 
do kontroli własnych zacho-
wań, „urwane fi lmy”.

5. 3–4‰ – następuje spa-
dek ciśnienia krwi, obniże-
nie ciepłoty ciała, osłabienie 
odruchów fi zjologicznych 
lub ich zanik; mogą również 
wystąpić głębokie zaburzenia 
świadomości, prowadzące do 
śpiączki.

6. Powyżej 4‰ – to dla 
zdecydowanej większości 
konsumentów alkoholu stan 
zagrożenia życia. Może wy-
stąpić głęboka śpiączka, nasi-
lają się zaburzenia czynności 
ośrodka oddechowego i na-
czyniowo-ruchowego, może 
także dojść do porażenia tych 
ośrodków przez alkohol.

Dla większości konsumen-
tów stężenia alkoholu we 
krwi nieprzekraczające 0,5‰ 
można uznać za bezpiecz-
ne, o ile nie dotyczy to osób 
i sytuacji, w których w ogóle 
nie powinno się spożywać 
alkoholu (np. w okresie ciąży 
i karmienia piersią, w cza-
sie kierowania pojazdami 
mechanicznymi, przyjmo-
wania leków itp.). Stężenie 
przekraczające 0,5‰ skut-
kuje pogorszeniem oceny 
sytuacji, percepcji, pamięci, 
koordynacji, czujności i sa-
mokontroli, pociąga więc 
za sobą większe ryzyko wy-
stąpienia problemów zdro-
wotnych oraz społecznych 
i może skutkować zwięk-
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działa pobudzająco. 

Tak jednak nie 
jest.
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szoną odpowiedzialnością 
prawną. W polskim prawie 
stężenie 0,5‰ jest dolnym 
progiem stanu nietrzeźwości. 

Choć średni czas metabo-
lizowania alkoholu wyno-
si 0,15‰ na godzinę, to jest 
różny dla poszczególnych 
konsumentów. Niektórym 
osobom szkodzą nawet nie-
wielkie ilości alkoholu – szyb-
ciej widać po nich objawy 
upojenia i ciężko chorują po 
piciu (tzw. słaba głowa). Inni 
mogą wypić więcej bez wy-
raźnych oznak upojenia, a ich 
organizm szybko radzi sobie 
z rozkładem alkoholu (tzw. 
mocna głowa). Warto znać 
i akceptować reakcje swojego 
organizmu na alkohol. Nie 
powinno się porównywać 
z innymi pijącymi, organi-
zować zawodów w ilości wy-
pijanego alkoholu czy ścigać 
się w piciu. Warto również 
wiedzieć, że podziwiana czę-

sto w towarzystwie osób piją-
cych „mocna głowa” naraża 
jej posiadaczy na szczególnie 
duże zagrożenia. Spożywają 
oni bowiem zdecydowanie 
więcej alkoholu niż inni kon-
sumenci, co rodzi ryzyko po-
ważnych szkód społecznych 
i zdrowotnych, w tym ryzyko 
uzależnienia od alkoholu. 

alkohol jest 
substanCją toksyCZną
Według Światowej Orga-

nizacji Zdrowia (WHO) al-
kohol znajduje się na trzecim 
miejscu wśród czynników ry-
zyka dla zdrowia Europejczy-
ków. Większość problemów 
zdrowotnych o charakterze 
somatycznym i/lub psychicz-
nym pojawia się w wyniku 
przewlekłego nadużywania 
alkoholu. Nierzadko jednak 
nawet osoby spożywające 
alkohol okazjonalnie mo-
gą doświadczyć problemów 
spowodowanych piciem, na 
przykład zatrucia alkoholem, 

upicia patologicznego, ka-
ca, urazów fizycznych i wy-
padków, „urwanych filmów”, 
przemocy oraz problemów 
zdrowotnych wynikających 
z połączenia alkoholu i leków. 
Alkohol staje się poważnym 
zagrożeniem dla zdrowia, 
gdy pijący wpada w alkoho-
lizm, czyli uzależnienie od 
alkoholu. Należy pamiętać, 
że alkoholizm nieleczony jest 
chorobą śmiertelną. Niestety 
sygnały świadczące o utracie 
kontroli nad spożywanym 
alkoholem najczęściej są ba-
gatelizowane lub całkowi-
cie pomijane przez pijących, 
jak i ludzi z najbliższego oto-
czenia osoby nadużywają-
cej alkoholu. Najważniejsze 
symptomy rozwijającej się 
choroby alkoholowej:
1. zwiększona częstotliwość 
picia oraz ilość wypijanego 
alkoholu
2. zwiększa się tolerancja na  
alkohol, a więc trzeba wypić 

więcej niż poprzednio dla 
osiągnięcia podobnego stanu
3. stany całkowitego upojenia  
przydarzają się coraz częściej
4. alkohol staje się lekar-
stwem na problemy takie jak 
stres, smutek, samotność, lęk, 
bezsenność
5.  alkohol staje się najważ-
niejszym celem życiowym, 
wokół niego organizowane 
są plany życiowe, pojawia się 
niepokój związany z niemoż-
nością napicia się alkoholu
6.  picie alkoholu w sytu-
acjach, które wymagają 
abstynencji
7.  alkohol staje się lekar-
stwem cudownie łagodzą-
cym nieprzyjemne skutki 
(kac) wypitego w nadmiarze 
alkoholu
8.  pojawienie się problemów 
z przypomnieniem sobie, co 
działo się poprzedniego dnia 
podczas picia alkoholu, taki 
stan określany jest „palimp-
sestem” .

cd. ze str. 11
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UCIĄŻLIWY 
TOWARZYSZ 
NA URLOPIE 

 Biegunka 
podróżnych 

N
azywana bywa 
„zemstą faraona” 
i niestety często 
staje się bardzo 

uciążliwym problemem pod-
czas wakacyjnych podróży, 
szczególnie w bardziej od-
ległe strony o niższych stan-
dardach sanitarnych lub do 
strefy tropikalnej. Wybiera-
jąc się w daleką, egzotyczną 
wyprawę należy zaplanować 
wszystko bardzo dokładnie. 
Ważnym elementem przy-
gotowań wyjazdowych po-
winno być zapoznanie się 
z zasadami zapobiegania bie-
gunce w podróży.

Co to jest biegunka?

Biegunką określa się od-
dawanie półpłynnego, płyn-
nego lub wodnistego stolca 
- cztery lub więcej razy na 
dobę – o łącznej dobowej 
masie przekraczającej 200 g.

U zdrowego człowieka za-
kres częstości wypróżnień 
jest dość szeroki i dla 99% 
populacji społeczeństw kra-
jów rozwiniętych waha się od 
jednego na trzy dni do trzech 
stolców dziennie.

meChaniZmy biegunki

Wyróżnia się trzy podsta-
wowe mechanizmy biegunki:

 � biegunkę osmotyczną, 
wywołaną niemożnością 
wchłonięcia z jelita nad-
miernej ilości substancji, 
które zatrzymują wodę, 
zwiększając w ten sposób 
objętość stolca

 � biegunkę wydzielniczą, 
spowodowaną aktywnym 
wydzielaniem do jelita du-
żych ilości soli, wody oraz 
innych substancji

 � biegunkę zapalną, spowo-
dowaną uszkodzeniem bu-
dowy i czynności nabłonka 

jelitowego na skutek proce-
su chorobowego.

Nierzadko u jednej osoby 
współistnieją co najmniej 
dwa z trzech wymienionych 
tu mechanizmów.

Co to jest biegunka 
PodróżnyCh i jakie są 
jej PrZyCZyny?

Biegunka podróżnych to 
zespół objawów żołądkowo-
-jelitowych, najczęściej zwią-
zany z zakażeniem przewodu 
pokarmowego u osób po-
dróżujących. Do takiego za-
każenia dochodzi w wyniku 
spożycia zanieczyszczonych 
mikrobiologicznie pokar-
mów lub napojów. W re-
jonach o złych warunkach 
sanitarnych oraz w tropiku 
biegunka podróżnych spo-
wodowana jest zwykle przez 
infekcję bakteryjną. Drob-

noustrojami wywołującymi 
większość zachorowań u tu-
rystów w krajach rozwijają-
cych się są bakterie z gatunku 
Escherichia coli. Jedynie do 
około 5–10% przypadków 
biegunki w podróży pro-
wadzą zakażenia wirusowe, 
a pasożyty odpowiedzialne są 
za niespełna 5% zachorowań. 
Biegunka podróżnych wy-
stępuje także u osób podró-
żujących w umiarkowanej 
strefi e klimatycznej, w kra-
jach rozwiniętych, w których 
standardy higieny są dobre. 
W takich okolicznościach 
dolegliwości żołądkowo-je-
litowe należą wśród turystów 
do rzadkości.

jak CZęsto wystęPuje? 
kto jest narażony na 
ZaChorowanie?

Biegunka podróżnych sta-
cd. na str. 15
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nowi jeden z najczęstszych 
problemów zdrowotnych 
u turystów, którzy udają się 
do krajów rozwijających się. 
Przeciętnie w ciągu miesiąca 
pobytu w takich miejscach na 
biegunkę skarży się 20–50% 
podróżnych. Pomimo dzia-
łań na rzecz poprawy wa-
runków sanitarnych w wielu 
państwach w tropiku zagro-
żenie biegunką u podróżują-
cych nie zmieniło się w ciągu 
ostatnich kilkudziesięciu lat. 
Największe ryzyko zachoro-
wania dotyczy Indii i okolicz-
nych państw, krajów Afryki, 
Azji południowo-wschod-
niej oraz Ameryki Łaciń-
skiej. Powszechność tego 
problemu wśród turystów 
wymownie obrazują lokalne 
nazwy, nadawane w różnych 
częściach świata, np. „klątwa 
Faraona”, „zemsta Montezu-
my”, „Delhi-belly” lub „galop 
gringo”.

jak się objawia 
biegunka 
PodróżnyCh?

Dolegliwości związane 
z biegunką podróżnych za-
zwyczaj pojawiają się nagle, 
w ciągu pierwszych dwóch 
tygodni podróży. Turysta 
skarży się na liczne wodniste 
wypróżnienia, ból brzucha, 
a niekiedy także gorączkę, 
nudności i wymioty. Takie 
objawy mogą wystąpić także 
bezpośrednio po powrocie 
z podróży. Rzadziej obserwu-
je się stopniowe narastanie 
objawów biegunki. Nie-
kiedy pojawiają się wzdę-
cia brzucha albo domieszka 
krwi lub śluzu w stolcu. Ta-
kie dolegliwości mogą być 
związane z zarażeniem pa-
sożytniczym, np. amebozą. 

W większości przypadków 
biegunka podróżnych ma 
charakter łagodny, a dolegli-
wości ustępują w ciągu kilku 
dni. Niemal połowa chorych 
zmuszona jest jednak z ich 
powodu do zmiany planów 
turystycznych lub służbo-
wych w  podróży.

Co robić w PrZyPadku 
wystąPienia 
objawów?

Większość dorosłych 
podróżnych jest w stanie 
poradzić sobie z objawa-
mi biegunki samodzielnie. 
W przypadku wystąpienia 
niepokojących dolegliwo-
ści, które mogą świadczyć 
o poważnej chorobie i za-
grożeniu zdrowia, należy 
jednak pilnie skontaktować 
się z lekarzem. Alarmujące 
objawy to:

 � bardzo liczne (>10/dobę) 
wodniste wypróżnienia, 
zwłaszcza w rejonach za-
grożonych cholerą

 � krew i/lub śluz w stolcu, 
wysoka gorączka, zwłasz-
cza w rejonach zagrożo-
nych malarią

 � uporczywe wymioty 
lub ciężkie odwodnie-
nie wymagające le-
czenia kroplówkami 
nawadniającymi.

Konsultacja lekarska z po-
wodu biegunki podróżnych 
może okazać się konieczna 
również u podróżujących 
dzieci, turystów w pode-
szłym wieku oraz osób 
przewlekle chorych, np. na 
cukrzycę lub choroby ukła-
du pokarmowego. Biegunka 
podróżnych u takich tury-
stów w większym stopniu 
grozi odwodnieniem, powi-

kłaniami lub zaostrzeniem 
przebiegu choroby przewle-
kłej. Badania laboratoryjne 
zwykle nie są potrzebne, 
przydają się jednak do usta-
lenia rozpoznania w rzad-
kich przypadkach trudności 
w leczeniu bie-
gunki  po-
dróżnych.

Jakie są 
s p o s o b y 
l e c z e n i a ? 
Kluczowe 
jest nawad-
nianie or-
g a n i z m u 
i uzupełnia-
nie soli mi-
neralnych.

W  każ-
dym przy-
padku biegunki podróżnych 
należy dbać o nawodnienie 
organizmu, czyli wypijać 
duże ilości bezpiecznych 
pod względem mikrobio-
logicznym napojów, np. bu-
telkowanej wody mineralnej 
albo płynów świeżo przego-
towanych. Można również 
zastosować doustne prepa-
raty nawadniające, zawiera-
jące glukozę oraz elektrolity 
(sole mineralne), które orga-
nizm traci podczas biegun-
ki. W takie środki, w postaci 
saszetek z proszkiem do roz-
puszczenia w wodzie, warto 
się zaopatrzyć jeszcze przed 
podróżą. Obecnie prepa-
raty nawadniające można 
w szerokiej ofercie dostać 
w aptekach, może to być np. 
Orsalit.  W razie potrzeby 
w wielu krajach są one do-
stępne w miejscowych apte-
kach i znane pod nazwą ORS 
(oral rehydration salts).

Z wyjątkiem groźnych 
objawów wymienionych 
powyżej oraz innych szcze-
gólnych sytuacji (np. podró-

ży w okresie ciąży) dorośli 
mogą łagodzić dolegliwości 
związane z biegunką poprzez 
samodzielne zastosowanie 
leków hamujących perystal-
tykę jelitową, zazwyczaj jest 
to loperamid, np. Stoperan. 

W  krajach 
r o z w i j a -
jących się 
i w tropiku 
n aj l e p s z e 
efekty daje 
połączenie 
takich środ-
ków z anty-
biotykiem. 
Antybiotyk 
p ow i n i e n 
być dobra-
ny przez le-

karza przed 
wyjazdem, stosownie do 
wrażliwości bakterii najczę-
ściej wywołujących biegunkę 
w rejonie planowanej podró-
ży. Zwykle w tym celu zaleca 
się pełnoletnim turystom 
cyprofl oksacynę (lub inne 
antybiotyki z tej samej gru-
py farmakologicznej), azy-
tromycynę lub ryfaksyminę. 
Łączne użycie loperamidu 
i właściwych leków prze-
ciwbakteryjnych umożliwia 
szybkie wyleczenie. Objawy 
biegunki ustępują wówczas 
nawet w ciągu jednej do-
by. Turysta, który chciałby 
wyposażyć swoją apteczkę 
podróżną w leki przeciwbie-
gunkowe, powinien zgłosić 
się do apteki, jednak aby za-
brać ze sobą także antybio-
tyki, koniecznie musi udać 
się do lekarza. W takiej sytu-
acji należy również pamiętać 
o probiotykach, które peł-
nią niezmiernie ważną rolę 
w przywracaniu naturalnej 
równowagi mikrobiologicz-
nej po zaburzeniu związa-

Ważnym elementem 
przygotowań 
wyjazdowych 

powinno być 
zapoznanie 

się z zasadami 
zapobiegania 

biegunce 
w podróży.

cd. na str. 17

cd. ze str. 13
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nym z infekcją egzotycznymi 
drobnoustrojami.

CZy możliwe 
jest Całkowite 
wyleCZenie?

Objawy biegunki najczę-
ściej całkowicie ustępują 
w ciągu kilku dni lub jeszcze 
wcześniej – po zastosowaniu 
odpowiedniej terapii. 

główną przyczyną 
przedłużającej się 

biegunki podróżnych 
są zarażenia 

pierwotniakami, które 
wymagają szczególnego 

postępowania 
lekarskiego oraz leczenia 
przeciwpasożytniczego. 

W takich sytuacjach ko-
nieczna jest diagnostyka la-
boratoryjna, w tym badania 
mikroskopowe kału, a nie-
kiedy także specjalistyczne 
badania krwi. W rzadkich 
przypadkach obserwuje się 
przewlekłe powikłania bie-
gunki podróżnych, czyli ta-
kie choroby jak reaktywne 
zapalenie stawów lub zwią-
zany z infekcją zespół jeli-
ta drażliwego. Objawy tych 
chorób utrzymują się mimo 
zwalczenia drobnoustro-
jów odpowiedzialnych za 
biegunkę.

jak beZPieCZnie się 
żywić w Podróży?

W przypadku wielu chorób 
przenoszonych drogą pokar-
mową profilaktyka opiera 
się wyłącznie na stosowaniu 
zasad bezpiecznego żywienia 
w podróży.

ugotuj, ZaParZ, 
obierZ albo ZaPomnij

Prostą regułą podsumo-
wującą sposoby zapobie-
gania biegunce i  innym 
zakażeniom pokarmowym 
jest: „ugotuj, zaparz, obierz 
albo zapomnij”. Ta zasada 
dotyczy wszystkich posił-
ków i napojów, spożywanych 
podczas podróży w tropiku 
i rejonach o niskim poziomie 
higieny. Jest to tylko łatwy 
do zapamiętania skrót, któ-
ry oznacza cały szereg me-
tod ochrony przed infekcją 
pokarmową.

Warto 
również zwrócić 

uwagę na:
1. Świeżość przygotowywanych 

pokarmów

2. Pić napoje ze świeżo zagoto-
wanej wody (kawa, herbata)

3. Myć dokładnie owoce
i warzywa, optymalnie jest

obierać je ze skórki

4. Przed każdym posiłkiem
myć dokładnie ręce z użyciem 

mydła

5. Pić napoje w oryginalnych 
opakowaniach

6. Myć zęby z użyciem wody 
przegotowanej

7. Unikać drinków 
przygotowywanych z lodem 

nieznanego pochodzenia

cd. ze str. 15 Stosowanie powyższych 
zasad znacząco zmniejsza 
ryzyko wystąpienia biegun-
ki, jednak go nie eliminuje. 

Do wyjazdu należy się do-
kładnie przygotować, korzy-
stając z porady aptekarskiej, 

należy także pamiętać, że 
ewentualne doposażenie 
apteczki wyjazdowej w leki 
przeciwbakteryjne wymaga 
recepty lekarskiej. 
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Blaski i cienie

jesieni życia  
Jesień życia posiada dwa oblicza. Wreszcie jest czas, aby pomyśleć o sobie i spełnić 
wszystkie marzenia, zająć się sprawami nie załatwionymi w przeszłości

Jednak życie jest brutal-
ne, weryfi kuje nasze 
codzienne poczynania 
i przynosi lęk. Często 

musimy wracać w te same 
miejsca, aby przypomnieć 
sobie, gdzie podziały się róż-
ne przedmioty, na przykład 
klucze czy portfel, które nie-
dawno leżały na szafce, albo 
do kogo chcieliśmy właśnie 
zadzwonić. Często braku-
je nam właściwego słowa, 
które uciekło z pamięci. Za-
pominamy ważne daty, imio-
na przyjaciół. Wypowiedzi 
nasze nie są już takie precy-
zyjne i błyskotliwe. Boimy 
się samotności i opuszczenia 

oraz choroby i cierpienia. 
W starości ogromnie waż-
ną rolę odgrywają kontak-
ty międzyludzkie. Senior to 
zupełnie normalny człowiek 
z bagażem doświadczeń i ży-
ciową mądrością.

Często skłaniamy się ku 
refl eksjom nad sensem życia 
i istotą przemijania. Przed 
starością nie można uciec. 
Dosięga ona każdego w mia-
rę upływu czasu. Ktoś kiedyś 
mądrze powiedział, że sta-
rym jest każdy, kto przestał 
kochać, przestał korzystać 
z uciech życia i zapomniał 
cieszyć się z każdego prze-
żytego dnia.

Starość nie zaczyna się kie-
dy pojawia się pierwszy siwy 
włos, zaczyna się strzykanie 
w krzyżu czy pojawiają się 
zmarszczki. Ustalenie grani-
cy wieku, w którym zaczyna 
się starość jest niemożliwe.

W podeszłym wieku mu-
simy pożegnać się z wy-
konywaniem zawodu, 
z niektórymi przyjaciółmi, 
z partnerami życiowymi, któ-
rzy za wcześnie odchodzą. 
Starość to czas pożegnań. Je-
sień życia jest częścią naszego 
istnienia. Musimy realizować 
również nasze nowe zadania. 
Jest też czas na zadanie sobie 
wielu pytań.

Czasu biologicznego nie-
stety nie da się zatrzymać. 
Upływające nieubłaganie la-
ta nie mogą przesłonić nam 
jasnego spojrzenia na rze-
czywistość. Musimy zasta-
nowić się, co chcemy robić, 
jak zagospodarować wolny 
czas. Jest teraz odpowied-
ni moment na odkładaną 
przez wiele lat podróż, mo-
że na jakieś posłannictwo, 
wolontariat, na rozwój swo-
jego hobby czy innych zain-
teresowań. Teraz możemy 
wreszcie przeczytać książki, 
które leżały na półkach w na-
szej biblioteczce. Jest rów-

cd. na str. 20



Sprawdzony lek, 
a nie suplement diety.*

BIOPRAZOL BIO MAX
ZGAGĘ ZWYCIĘŻA

JEDNA KAPSUŁKA 
DZIAŁA CAŁĄ DOBĘ

PRECYZYJNE 
DZIAŁANIE
SZYBKA ULGA

Aspicam® Bio, 7,5 mg, tabletki 
Skład: Jedna tabletka zawiera 7,5 mg meloksykamu (Meloxicamum). Wskazania: Krótkotrwałe leczenie zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak: reumatoidalne zapalenie stawów, 
młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów oraz zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. Jako lek przeciwzapalny i przeciwbólowy stosowany w bólach kostno-stawowych i mięśniowych 
w przebiegu chorób reumatoidalnych i zwyrodnieniowych stawów.Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na meloksykam lub na którąkolwiek substancję pomocniczą lub na substancje o podobnym 
działaniu, np. leki z grupy NLPZ, kwas acetylosalicylowy. Pacjenci z objawami: astmy, polipami nosa, obrzękiem naczynioruchowym i pokrzywką, stwierdzanymi w następstwie podawania kwasu 
acetylosalicylowego lub innych leków z grupy NLPZ. Trzeci trymestr ciąży. Dzieci i młodzież poniżej 15 lat. Krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja przewodu pokarmowego w 
wywiadzie, powiązane przyczynowo z uprzednim leczeniem NLPZ. Czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy lub nawracająca choroba wrzodowa i krwawienia w wywiadzie (dwa 
lub więcej oddzielnych epizodów potwierdzonego powstawania owrzodzeń lub krwawienia). Ciężkie zaburzenia czynności wątroby. 
Ciężka niewydolność nerek u pacjentów niedializowanych. Krwawienie z przewodu pokarmowego, krwawienia w obrębie mózgu lub inne 
zaburzenia przebiegające z występowaniem krwawień w wywiadzie. Ciężka niewydolność serca. 
Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań

Działanie przeciwbólowe 
i przeciwzapalne
W krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń 
objawów chorób reumatoidalnych.

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.

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 refl uksu 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 nelfi nawirem.
Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań

* 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 raffi  natum et quanti catum,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.
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abletka zawieera 7,a 777 5 mg5555 mg5 mg melokmelokmelokmeloksykamsykkamsykamsykamuuuu (M l(Melo(Melo(Meloxicamxicamum). Wskazania: Krótkotrwaałe leczenie
umatoidalne e zapalenie stawów oraz zesztywniające zapalenie stawów kręggosłupa. Jak
orób reumatoidoidalnya ch i zwyyrodnieniowych stawówwów..PrzePrzeciwwskazaniania:: NadNadwrażliwość
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nież odpowiedni moment na 
podsumowanie życiowych 
dokonań. Przemijające lata 
nie zwalniają nas z pracy nad 
swoją tożsamością. Zawsze 
można coś w swoim życiu 
zmienić.

Nie wszyscy ludzie w po-
deszłym wieku boją się 
starości, chorób, a nawet 
śmierci. Myślą, że jest to od-
legła przyszłość, bo mają 
jeszcze ogromne plany i du-
żo do zrobienia. Dla wielu 
są to szczęśliwe i wolne od 
stresów zawodowych la-
ta. Dzięki temu mogą wię-
cej czasu poświęcić swoim 
dzieciom, a w szczególności 
wnukom. Mają wiele chwil 
na spotkania z przyjaciółmi 
i znajomymi. 

Nie możemy pozwolić, aby 
różne dolegliwości przesło-
niły radość życia. Dojrzali 
ludzie mają ogromny bagaż 
doświadczeń życiowych, 
który jest ich największym 
bogactwem. Przebywa-
nie wśród młodych ludzi 
pozwala im czuć się też 
młodszym. Dzielenie się 
mądrością życiową z inny-
mi sprawia dużo radości 
i satysfakcji i dodaje energii.

Czy jest coś bar-
dziej przyjemne-
go niż starość oto-
czona młodością,
która chce się cze-
goś nauczyć? 

Cyceron

Kiedyś nestorów otaczano 
wielkim poważaniem i chęt-
nie korzystano z ich rad. Te-
raz bywa różnie. Czasami 
sędziwych ludzi się lekcewa-
ży, a nawet źle traktuje. Jest 
to bardzo przykre. Ludzie 
starsi często chowają się za 

cd. ze str. 18 murem milczenia i nie przy-
znają się do wielu dolegli-
wości. Samotni starsi ludzie 
potrzebują rozmowy, która 
może zrobić więcej dobrego 
niż garść leków. Okazywanie 
zniecierpliwienia, pouczanie, 
wytykanie błędów, komento-
wanie tego co mówi senior 
uraża jego godność. Można 
doradzać w wielu sprawach, 
ale decyzja powinna nale-
żeć do niego. Każdy, nieza-
leżnie od wieku, oczekuję 
dowartościowania.

Starość to nie choroba, ale 
z biegiem lat organizm pra-
cuje coraz wolniej. Senio-
rzy zaczynają narzekać na 
złe samopoczucie, myślą, że 
trzeba się z tym pogodzić. 
Niekorzystne zmiany doko-
nują się w układzie pokar-
mowym, więc ludzie starsi 
powinni szczególnie dbać 
o zdrowe odżywianie się. Nie 
zawsze zawartość portfela na 
to pozwala. Zaburzenia zmy-
słu smaku i powonienia oraz 
związany z tym brak apetytu 
powodują, że seniorzy nie 
przywiązują zbytniej wagi do 
tego, co jedzą. Przyczyną nie-
prawidłowego żywienia by-
wają braki w uzębieniu, które 
utrudniają rozdrabnianie 
pokarmów, co zaburza tra-
wienie. Nestorzy jedzą więc 
mniej pieczywa pełnoziarni-
stego oraz owoców, czyli pro-
duktów bogatych w błonnik. 
Lubią jedzenie lekkostrawne, 
lecz nie zawsze wartościowe. 
Preferują pieczywo pszenne, 
które nie wywołuje dolegli-
wości, ale też nie ma cennych 
składników.

Zapotrzebowanie na sen 
w starszym wieku jest różne. 
Im bardziej się starzejemy, 
tym możemy mieć większe 
kłopoty z bezsennością. Po 

przejściu na emeryturę trze-
ba zwiększyć poziom aktyw-
ności życiowej, zwłaszcza 
fizycznej. Dobrze jest co-
dziennie, chociaż przez pół 
godziny, spacerować albo 
maszerować, bo to popra-
wia jakość snu. Najwięk-
szym problemem w czasie 
snu jest ból, który mogą po-
wodować przewlekłe cho-
roby. Z pięknego snu mogą 
zbudzić także kurcze łydek, 
parcie na pęcherz moczo-
wy, zgaga, duszności. Aby 
sen był lepszy należy uni-
kać jedzenia wieczorem 
ciężkostrawnych potraw, 
picia kawy czy herbaty oraz 
nie należy drzemać w ciągu 
dnia. Ważne jest, aby prze-
wietrzyć sypialnię i kłaść 
się wtedy, gdy odczuwa się 
senność. Skrócenie czasu snu 
u osoby starszej to nic złego, 
dlatego nie wolno zażywać 
leków nasennych bez kon-
sultacji z lekarzem.

Seniorzy, chcąc zachować 
sprawność i samowystarczal-
ność do ostatnich lat życia, 
szukają sposobów na aktyw-
ną starość, bojąc się uzależ-
nienia od innych.

Wspaniałą formą przedłu-
żenia młodości osób star-
szych jest taniec. Pozwala 
oderwać się od codzienno-
ści, zbliża ludzi. Ćwiczenia 
ruchowe, odpowiednio do-
brane do wieku i możliwo-
ści, są świetnym środkiem 
przeciwdepresyjnym. Taniec 
pobudza wydzielanie endor-
fi n (hormonów szczęścia), 
poprawia nastrój, wspomaga 
procesy leczenia i rekonwale-
scencji. Pozytywnie wpływa 
również na układ krążenia, 
oddechowy, nerwowy, po-
karmowy, a co za tym idzie 
poprawia przemianę ma-
terii. Zwiększa pojemność 

płuc, dotlenia wszystkie ko-
mórki ciała, poprawia ko-
ordynację ruchową oraz 
pozwala uzyskać równowa-
gę wewnętrzną. 

Ludzie, którzy 
przyjmują swoją 
starość nie robiąc 
z niej problemu,
są młodsi od 
tych, którzy chcą 
za wszelką cenę 
zachować swoją 
młodość.

Antoni Kępiński

Żeby starość była napraw-
dę piękną złotą jesienią życia 
musimy zaakceptować fakt 
starzenia i wszystkie z nim 
związane zmiany. Bardzo 
ważne jest dobre nastawie-
nie psychiczne. Siwe włosy, 
zmarszczki, utrata zgrabnej 
fi gury są to naturalne oznaki. 
Starzeć trzeba się z godno-
ścią. Ten etap życia, jak każ-
dy, ma swój niepowtarzalny 
charakter. Trzeba się cieszyć 
każdą chwilą, nie oglądać 
się zbytnio wstecz, ale i nie 
wybiegać w przyszłość zbyt 
daleko.

Żeby starość była 
naprawdę piękną 

złotą jesienią 
życia, musimy 
zaakceptować 
fakt starzenia 

i wszystkie z nim 
związane zmiany. 
Bardzo ważne jest 

dobre nastawienie 
psychiczne. 
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Słońca nie należy się obawiać, pod warunkiem, 
że zanim wystawimy skórę na działanie promieni 
słonecznych, odpowiednio się przygotujemy
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słońca  
trz eba się bać?

Czy

S
kóra, która nie jest 
zabezpieczona, ro-
bi się sucha i  twar-
da. Szybciej pojawią 

się zmarszczki. Promienie 
UVA niszczą włókna kola-
genu i elastyny, co skutkuje 
spadkiem jędrności skóry. 
Właśnie dlatego ludzie, któ-
rzy spędzają dużo czasu na 
słońcu, wyglądają znacznie 
starzej.

Jeśli o fi ltrach przypomni-
my sobie dopiero w czasie 
wakacji, tuż przed wyjazdem, 
to trochę za późno. Trzeba 
to zmienić. Słońce przecież 
świeci przez cały rok i na-
wet przez chmury atakują 
nas postarzające promienie 
UVA i UVB. W mieście słoń-
ce grzeje znacznie mocniej 
niż w terenie, bo jego promie-
nie odbijają się od betono-
wych powierzchni i asfaltu. 
Dlatego wychodząc na sło-
neczną ulicę chrońmy skórę 
tak samo jak na plaży.

Podczas intensywnego 
opalania się w okresie urlo-
powym, kiedy większość 
dnia spędzamy na świeżym 
powietrzu, skóra nie jest 

w stanie wyprodukować me-
laniny na tyle szybko, aby 
zapobiec narażeniu na pro-
mienie UV. Nadmiar słońca 
może doprowadzić do po-
parzeń, a nawet raka skóry. 

Lekka opalenizna kojarzy 
się ze świeżą cerą i lepszym 
samopoczuciem. Zawsze 
przed nadejściem lata leka-
rze ostrzegają przed nad-
miernym opalaniem. Zdrowa 

opalenizna to brak oparzeń. 
To właśnie one mogą stać się 
przyczyną śmiertelnej choro-
by, jaką jest czerniak - rak skó-
ry. Poparzeniem zaś jest każde 
opalenie skóry na  czerwono.
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Słońce bywa też przyczy-
ną alergii. Niekiedy na ra-
mionach, karku czy szyi 
tworzą się zaczerwienienia 
i pęcherzyki. Skóra swędzi, 
piecze i łuszczy się. Jest to 
uczulenie na promienie ul-
trafi oletowe, spowodowane 
nadwrażliwością. W takich 
przypadkach należy unikać 
słońca.

Przed szkodliwym promie-
niowaniem trzeba chronić 
całe ciało i nie należy zapo-
minać o włosach. Nadmiar 
słońca szkodzi im tak samo 
jak skórze. Latem włosy czę-
ściej rozdwajają się i łamią, 
stają się szorstkie i pozbawio-
ne blasku. Dzieje się tak dla-
tego, że promienie słoneczne 
uszkadzają keratynę, czyli 
budulec włosa. Na działanie 
promieni UV bardziej nara-
żone są włosy blond, a od-
porniejsze są włosy ciemne. 
Kiedy naniesiemy na skórę 
preparat z fi ltrem, nie zapo-
mnijmy o nałożeniu kape-
lusza lub chustki na głowę. 
Pamiętajmy też o oczach, 
które trzeba zabezpieczyć. 
Po okulary przeciwsłonecz-
ne warto udać się do spe-
cjalistycznych gabinetów 
optycznych.

Filtry zawarte w kosme-
tykach mają za zadanie 
chronić skórę i spowolnić 
proces opalania, czyniąc go 
bezpieczniejszym.

Pamiętajmy, że zaczynają 
one działać po 20-30 minu-
tach. Każdy preparat do opa-
lania oznaczony jest skrótem 
SPF (SUN PROTECTION 
FACTOR) oraz cyfrą ozna-
czającą wysokość fi ltra. Im 
wyższa cyfra, tym większa 
ochrona przeciwsłoneczna. 

Na przykład emulsja do opa-
lania z fi ltrem SPF 15 ozna-
cza, że możemy być 15 razy 
dłużej na słońcu niż gdyby-
śmy nie zastosowali filtra 
ochronnego. Postanówmy 
sobie, że już od tego lata za-
czniemy opalać się bezpiecz-
niej, to znaczy, że regularnie 
będziemy stosować kosme-
tyki z fi ltrami ochronnymi. 
Pamiętajmy, że w ciągu ca-
łego dnia spędzonego na 
słońcu nie wystarczy jedna 
aplikacja kosmetyku do opa-
lania. Róbmy to częściej, nie 
oszczędzajmy na zdrowiu. 
Po każdej kąpieli wetrzyj-
my ponownie w nasze cia-
ło nieco emulsji lub kremu 
ochronnego.

Przede wszystkim zrezy-
gnujmy z opalania się w go-
dzinach od 11.00 do 15.00, 
bo wówczas słońce działa 
najbardziej intensywnie.

Przed promieniowa-
niem słonecznym chroni 
nas również ciemne, gę-
sto tkane ubranie. Podczas 
ekspozycji skóry na słońce 
pijmy jak najwięcej płynów, 
najlepiej wody mineralnej.

Pod wpływem słońca i nie-
których leków mogą poja-
wić się niekorzystne reakcje 
skórne. Zazwyczaj jest to za-
czerwienienie, przebarwie-
nie skóry lub stan zapalny. 
Jeśli musimy brać leki foto-
uczulające, to bezwzględnie 
unikajmy słońca. Prepara-
ty fotouczulające to między 
innymi barbiturany i sulfo-
namidy (biseptol), nieste-
rydowe leki przeciwbólowe, 
przeciwzapalne (ibuprofen) 
i przeciwreumatyczne, środ-
ki moczopędne, preparaty na 
serce, obniżające choleste-

rol, antybiotyki 
z grupy tetra-
cyn, niektóre 
leki prze-
ciwaler-
g i c z n e , 
t ab l e t k i 
antykon-
cepcyjne, 
leki anty-
depresyjne, 
przeciwcu-
krzycowe oraz 
niektóre zioła, na 
przykład dziurawiec.

Słońce nie jest naszym 
wrogiem, jest również przy-
jacielem. Wygrzewanie na 
słońcu przynosi ulgę w bó-
lach mięśni, stawów, także 
reumatycznych. Niewielka 
dawka słońca pomaga w le-
czeniu gruźlicy, gojeniu się 
wykwitów, zapaleń skórnych. 
Słońce łagodzi zmiany przy 
atopowym zapaleniu skó-
ry. Promienie słoneczne po-
magają też zwalczać grzyby 
i drożdże. Nie wolno jed-
nak opalać się, jeśli mamy 
trądzik. Promienie UV źle 
wpływają na skórę naczy-
niową. Pod jego wpływem 
dochodzi do rozszerzania 
i pękania drobnych naczyń 
włosowatych. Dzięki słońcu 
w skórze produkowana jest 
witamina D3, która chroni 
przed osteoporozą i krzywi-
cą, ułatwia wchłanianie wap-
nia i fosforu, a dzięki temu, że 
witamina ta jest wytwarza-
na z naszego cholesterolu, 
obniża jego poziom w or-
ganizmie. Nie jest jednak 
konieczne przebywanie na 
plaży, aby zapewnić sobie 
niezbędną dawkę. Wystar-
czy wystawienie skóry przez 
20 do 25 minut dziennie na 
światło.

Nie każdy z nas może się 
opalać. Osoby cierpiące na 

cho-
r o b y 

serca, nerek, 
tarczycy, epilepsję, choro-
by układu krążenia powin-
ny unikać słońca. Na słońcu 
nie powinny również prze-
bywać kobiety w ciąży, mat-
ki karmiące i panie mające 
miesiączkę. 

Przeciwwskazaniem do 
przebywania na słońcu są 
liczne przebarwienia, zna-
miona barwnikowe, duże 
rany niedawno przebyte 
operacje.

Trzeba pamiętać, że dzieci 
i osoby starsze muszą szcze-
gólnie uważać na słońcu. Nie 
mogą cały czas leżeć bez ru-
chu. Co jakiś czas wskazana 
jest kąpiel albo schronienie 
się w cieniu. 

Słońce sprawia, że stajemy 
się bardziej otwarci na nowe 
znajomości, doświadczenia, 
a nawet odrobinę szaleństwa. 
Słońce to najlepszy i najtań-
szy afrodyzjak. Podczas ką-
pieli słonecznych rośnie nie 
tylko poziom endorfi n, ale 
również testosteronu. Słoń-
ce ma bardzo dobry wpływ 
na naszą psychikę. W letnie 
miesiące ludzie częściej oka-
zują sobie czułość, a miłość 
rozkwita. 

Pod 
wpływem 

słońca i niektórych 
leków mogą pojawić się 

niekorzystne reakcje skórne. 
Zazwyczaj jest to zaczerwienienie, 

przebarwienie skóry lub stan 
zapalny. Jeśli musimy brać 

leki fotouczulające, to 
bezwzględnie unikajmy 

słońca.
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Musimy wiedzieć, że nasze pożywienie zawiera nie tylko zdrowe składniki 
odżywcze, lecz wraz z nim nasz organizm przyjmuje różnego rodzaju toksyny, 
pestycydy, metale ciężkie, konserwanty żywności i inne dodatki do żywności. 
Jak pozbyć się tych toksyn? Jak mądrze wybrać dietę oczyszczającą?

Jak mądrz e wybrać 
dietę oczy� czającą? 

N
asze ciało – wspa-
niały mechanizm 
funkcjonujący do 
pewnego stopnia 

bez zarzutu, w pełni kom-
patybilne organy wzajem-
nie wspierają się w pełnieniu 
funkcji życiowych. I chociaż 
każdy z nas marzy o takim 
sielankowym codziennym 
funkcjonowaniu bez kon-
sultacji lekarskich, okazuje 
się jednak, że niejako sami 
wprowadzamy do organizmu 
ogrom szkodliwych substan-
cji, doprowadzając do dege-
neracji tkanek tworzących 
poszczególne organy.

aby uzmysłowić ogrom 
szkodliwego działania 

substancji dostarczanych 
do naszego organizmu, 

w roku 2008 
przeprowadzono swoisty 

eksperyment:
Każda z osób biorących 

w nim udział, przez okres 
siedmiu dni miała skrupu-
latnie notować wszystkie 
spożyte produkty. Warto 
podkreślić, iż do udziału 
w badaniu zaproszono osoby, 
które prowadziły – w świetle 
przyjętych standardów - ra-
cjonalny tryb życia, z szeroko 
pojętą profi laktyką zdrowot-
ną oraz z uwzględnieniem 
zasad zdrowego żywienia. 
Po okresie próby zebrano 

prowadzone przez 
nich dzienniki i na 
ich podstawie 
przygotowa-
no „niespo-
dziankę”. 

G r u p ę 
p o d d a n ą 
badaniu za-
proszono do 
pokoju, w któ-
rym dla każdego 
uczestnika został 
przygotowany odrębny 
stół z różnorakim jedzeniem, 
które, jak się okazało, spoży-
li w okresie badawczym. Na 
stołach tych znajdowały się 
stosy soli, cukrów, białej mą-
ki, pojemniki z ogromnymi 

ilościami 
k a w y, mleka, napojów 
gazowanych oraz wysoko 
przetworzonej żywności. 
Warzywa, owoce, kasza czy 
czysta woda stanowiły zni-
komą część przyjmowanych 
pokarmów.

Cel eksperymentu zo-
stał osiągnięty – uczestni-
cy oraz obserwatorzy mogli 
wizualnie przekonać się, 
jak pozornie prowadzony 
„zdrowy tryb życia” okazu-
je się być kultywowaniem 
złych nawyków, szczególnie 
żywieniowych, prowadzą-
cych do degeneracji naszego 
organizmu. Eksperyment 

Musimy 
mieć 

świadomość, iż wraz 
z jedzeniem przyjmujemy 

do organizmu różnego rodzaju 
toksyny, pestycydy, metale 

ciężkie, konserwanty żywności 
i inne dodatki do żywności. To 

wszystko gromadzi się w naszym 
organizmie przez lata, w efekcie 

powodując różnego 
rodzaju dolegliwości 

i choroby.



25Porady z Apteki nr 02/2019

Modul Alugastrin 87x117 26-04-2019.indd   1 26.04.2019   11:49

r e k l a m a

ten, dzięki wizualizacji, 
skłonił również wiele osób 
do radykalnej zmiany do-
tychczasowego stylu życia. 
Niemniej jednak w kontek-
ście powyższego należy do-
konać samoanalizy i rzetelnie 
ocenić, co sami zjadamy i jak 
wygląda nasz „eksperymen-
talny” stół?

Musimy mieć świadomość, 
iż wraz z jedzeniem przyjmu-
jemy do organizmu różnego 
rodzaju toksyny, pestycydy, 
metale ciężkie, konserwan-
ty żywności i inne dodatki 
do żywności. To wszystko 
gromadzi się w naszym or-
ganizmie przez lata, w efekcie 
powodując różnego rodzaju 
dolegliwości i choroby. I cho-
ciaż w dzisiejszych czasach 
bardzo trudno uchronić 
się przed szkodliwym od-
działywaniem środowiska, 
a tym samym spożywaniem 
zanieczyszczonej żywności 
– warto się zastanowić – czy 
istnieje chociaż minimalna 
szansa na uniknięcie zatru-
wania się toksynami?!

Szczerze mówiąc, jest to 
niewykonalne. Możemy 
jednak spróbować oczy-
ścić swój organizm, stosując 
dietę oczyszczającą.

Stosowanie diet oczysz-
czających pozwala usunąć 
z organizmu złogi toksyn, 
poprawia działanie układu 
odpornościowego, dodaje 
energię do dalszego działa-
nia. W odtruciu organizmu 
ważne jest, aby cały proces 
przebiegał stopniowo, co wa-
runkuje jego skuteczność. 
Szybkie oczyszczanie orga-
nizmu może spowodować, że 
organizm nie poradzi sobie 
z usuwaniem toksyn.

warto zatem uwzględnić 
kilka zasad podczas 

oczyszczania organizmu

Zasada pierwsza: 

1. Oczyszczając 
organizm, rób 

to z głową i stop-
niowo pozby-

waj się zbędnych 
toksyn.

Jaką dietę oczyszczają-
cą wybrać i co powinni-
śmy zrobić, by była ona 
skuteczna?

diet oCZysZCZająCyCh 
jest mnóstwo. jedne 

oCZysZCZają Cały 
organiZm, inne tylko 

wybrane organy.

Zasada druga:

2. Wybierz taką 
dietę, któ-

ra nie obciąży 
organizmu.

Zasada trzecia:

3. Diety oczysz-
czające sto-

sujemy wyłącznie 
u osób zdrowych 

i pełnoletnich. 
Nie mogą sto-

sować tych diet 
osoby przewle-

kle chore, kobie-
ty karmiące pier-
sią oraz będące 

w ciąży.

Zasada czwarta:

4. Mądrze się 
przygotuj. 

Wykonaj ściśle 
określony plan 

i bezwzględnie się 
do niego stosuj.

Zasada piąta:

5. Im dłuższy 
czas diety 

oczyszczającej, 
tym dłuższy okres 
przygotowawczy 

do niej.

w okresie przygotowania 
musimy zrezygnować ze 

spożywania mięsa, cukru, 
słodyczy, nabiału. 

Należy znacznie ogra-
niczyć picie kawy, herbaty 
czy alkoholu. Dodatkowo 
należy zamienić niezdro-
we produkty na owoce, wa-
rzywa, grube kasze, napary 
ziołowe, ciemne pieczywo. 
Przy długim oczyszczaniu 
(np. głodówką) zaleca się 
stosowanie około dwuty-
godniowego okresu przej-
ściowego przed i po diecie 
oczyszczającej.

cd. na str. 26
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Przybliżmy zatem, na 
czym polegają najpopular-
niejsze diety oczyszczające. 

oto CZtery Z niCh:

Dieta 1 - 
Głodówka

Najbardziej popularną die-
tą odtruwającą i oczyszczają-
cą jest głodówka. Odtruwa 
ona organizm z nagroma-
dzonych w nim różnych 
zanieczyszczeń, toksyn 
i szkodliwych produktów 
przemiany materii. 

Jest to jedna z najbardziej 
radykalnych metod oczysz-
czających organizm. Nie 
przyjmujesz wówczas żad-
nych pokarmów, natomiast 
pijesz dużo wody niegazo-
wanej i naparów ziołowych.

Prostszą wersją głodówki 
jest dieta sokowa, która po-
lega na piciu 2 litrów soków 
ze świeżych owoców i wa-
rzyw. Krótką głodówkę moż-
na przeprowadzać przez 36 
godzin. Jak wynika z badań, 
najlepsze efekty daje głodów-
ka trwająca od 3 do 5 dni.

Dieta 2 - 
Dieta ryżowa

Powyższą dietę można 
stosować 6-7 dni w oparciu 
o poniższe zasady:

Rano, na czczo, wypij 
szklankę gorącej wody z so-
kiem wyciśniętym z połowy 
cytryny, w ciągu dnia jedz ryż 
(20-25 dag niełuskanego 
ryżu z upraw eko-
logicznych 

ugotuj w 600 ml nieosolo-
nej wody – podziel na 4 albo 
5 posiłków, do każdej por-
cji ryżu możesz dodać natkę 
pietruszki, starte jabłko, wa-
rzywa), pij wodę mineralną 
i herbatki ziołowe (pokrzy-
wa, brzoza, fi ołek trójbarwny, 
dziurawiec, tymianek), które 
wspomagają oczyszczanie 
organizmu.

cd. ze str. 25

Stosowanie 
diet 

oczyszczających pozwala 
usunąć z organizmu złogi 

toksyn, poprawia działanie 
układu odpornościowego, dodaje 

energię do dalszego działania. 
W odtruciu organizmu ważne 

jest, aby cały proces przebiegał 
stopniowo, co warunkuje 

jego skuteczność. 
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Dieta 3 - 
Dieta pszeniczna

Inną dietą oczyszcza-
jącą jest dieta pszeniczna, 
którą stosuje się równo 12 
dni. Jej zasady są takie sa-
me jak przy diecie ryżowej,
tylko że zamiast ryżu na-
leży jeść pszenicę. W tym 
celu odmierz 20–25 dag nie-
oczyszczonej (najlepiej eko-
logicznej) pszenicy i ugotuj ją 
w trzykrotnej objętości wody 
przez 2,5 godziny.

Dieta 4 – 
Dieta owocowo-

-warzywna  
wg dr Dąbrowskiej

Dieta warzywno-owoco-
wa spełnia kryteria kuracji 
„oczyszczającej”, a ponad-
to ma tę zaletę, że dostarcza 
wielu bezcennych biokatali-
zatorów i błonnika.

w CZasie kuraCji 
ZaleCa się sPożywać 

nastęPująCe warZywa 
i owoCe: 

 � korzeniowe: marchew, 
seler, pietruszka, chrzan, 
burak, rzodkiew, rzepa; 

 � liściaste: sałata, seler na-
ciowy, zielona pietruszka, 
jarmuż, rzeżucha, koper, 
zioła;

 � cebulowe: cebula, por, 
czosnek; 

 � psiankowate: papryka, 
pomidor; 

 � kapustne: kapusta biała, 
czerwona, włoska, pekiń-
ska, kalafi or, kalarepka; 

 � dyniowate: dynia, kaba-
czek, cukinia, ogórki; 

 � owoce: jabłka, cytryny, 
grapefruity; 

Diety oczyszczające skutecznie 
odtruwają organizm, jednak nie 

unikniesz skutków ubocznych 
podczas ich stosowania.

Możesz zaobserwować u siebie 
następujące objawy:

wahania nastroju, bóle głowy, 
senność, mdłości, poczucie 

ciężkości, uczucie marznięcia, 
nieprzyjemny zapach moczu 

i potu. Są to naturalne 
sygnały usuwania toksyn 

z organizmu. Występują zwykle 
tylko na początku. Im więcej 

toksyn w organizmie, tym 
silniejsze dolegliwości. Mijają 
stopniowo wraz z toksynami. 

Oczyszczanie z toksyn jest 
bardzo ważne, a sama dieta 

oczyszczająca organizm to 
tylko wstęp do zdrowego stylu 

życia. Najskuteczniejszym 
sposobem na zdrowie i dobre 

samopoczucie są dobre 
nawyki każdego dnia. Zacznij 

od wprowadzenia błonnika 
do menu, zmodyfi kuj swoje 

przyzwyczajenia żywieniowe – 
dbaj o regularność spożywanych 

posiłków, pij dużo wody. To 
proste rozwiązania, a zapewnią 
Ci zdrowie, energię i doskonałe 

samopoczucie każdego dnia!

Zapamiętaj! 
To bardzo ważne!

W czasie stosowania kura-
cji nie należy spożywać roślin 
strączkowych, ziemniaków, 
ziaren zbóż oraz orzechów, 
słodkich owoców oraz olejów. 

warzywa i owoce można 
spożywać w postaci: 

 � soku z warzyw i owoców, 
 � surówek warzywnych, 
 � surowych zup 
warzywnych, 

 � warzyw gotowanych, 
 � warzyw duszonych,
 � zup, 
 � warzyw kiszonych, 
 � wywarów z ziół, 
 � warzyw i owoców suszo-
nych lub surowych. 

Ilość spożywanych wa-
rzyw i owoców jest dowolna. 
W przypadku braku apety-
tu można pić tylko soki, ale 
wówczas bardzo ważnym 
problemem są codzienne wy-
próżnienia. Dłuższe kuracje 
sokowe należy prowadzić 
pod kontrolą lekarza. Ku-
racje warzywno-owocowe 
można prowadzić samemu, 
gdy nie przyjmujemy żad-
nych leków. 

w przypadku stosowania 
leków chemicznych 

należy być pod kontrolą 
lekarza

Tylko lekarz może w miarę 
poprawy klinicznej stopnio-
wo redukować i odstawiać 
dotychczas stosowane leki. 
W przypadku nie odstawienia 
leków istnieje niebezpieczeń-
stwo pojawienia się działań 
ubocznych polekowych. War-
to również pamiętać o tym, 
że niektóre leki hamują sa-
moleczące zdolności organi-
zmu (są to np. hormony, leki 
przeciwzapalne i inne).
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Nieśmiałość 
- ZMORA ŻYCIA
Nieśmiałość  to świadomość własnej niezdolności 
do działań o charakterze społecznym.

N
ieśmiałość ma 
zarówno pozy-
tywne, jak i ne-
gatywne strony. 

Na ludzi nieśmiałych moż-
na bardziej liczyć, że będą 
bardziej dyskretni i nie bę-
dą mówić o rzeczach, o któ-
rych nie powinni rozmawiać. 
Takie osoby są postrzegane 
jako kulturalne, delikatne, 
wrażliwe i dobrze wycho-
wane, a zarazem tajemni-
cze. Nieśmiałość jest częścią 
mechanizmu obronnego każ-
dego człowieka, służącą do 
odstraszania tych, którzy 
chcą się za bardzo zbliżyć 
i poznać naszą osobowość. 
Osobami, które lubią swoją 
nieśmiałość są artyści, na-
ukowcy i pisarze. Ludzie 
ci wolą być samotnikami. 
Nieśmiałość takim ludziom 
służy jako maska, w której 
są bezpieczni. Nieśmiałość 
niestety ogranicza nawiązy-
wanie kontaktów i swobodną 
rozmowę z innymi. Potężnie 
komplikuje życie i mocno 
nadweręża zdrowie, a w nie-

których przypadkach wręcz 
je rujnuje.

Nieśmiałość jest zjawi-
skiem bardzo uniwersalnym. 
Dotyka wszystkich ludzi, nie-
zależnie od wieku, płci czy 
wykształcenia. Dla każdego 
z nas oznacza zupełnie coś 
innego. Może psychicznie 
okaleczyć człowieka w takim 
samym stopniu jak kalectwo 
fi zyczne. Rozróżniamy nastę-
pujące rodzaje nieśmiałości:

1. chwilowa - po-
jawia się tylko 

w pewnych określonych 
sytuacjach

2. przejściowa - jest 
to nieśmiałość po-

jawiająca się w okresie 
rozwoju psychicznego 

3. trwała - występu-
je przez całe nasze 

życie

4. publiczna - pole-
ga na tym, że zbyt 

wielką wagę przykłada-
my do swego zachowa-
nia i zamartwiania się 
opinią otoczenia. Podło-
żem jej jest brak wiary 
w siebie i niskie poczu-
cie wartości 

5. prywatna - obja-
wia się ciągłym 

niezadowoleniem z sa-
mego siebie. Osoba nie-
śmiała prywatnie usi-
łuje wkupić się w łaski 
grupy, w  której przeby-
wa. Posuwa się nawet 
do sprawowania wła-
dzy w swoim otoczeniu 
– jest liderem grupy – 
a jednocześnie ukrywa 
swoje zahamowania.

6. lękowa - występuje 
wówczas, kiedy się 

czegoś lub kogoś boimy

7. samoświadoma - 
związana jest z za-

wstydzeniem i wstydem 
przed opinią publiczną.

Nieśmiali oraz zamknięci 
w sobie ludzie zdecydowanie 
są mniej odporni. Okazało 
się, że wirusy znacznie szyb-
ciej rozmnażają się u osób 
zakompleksionych i są bar-
dziej odporne na stosowane 
leki. Groźna dla ludzkiego 
zdrowia może być zarówno 
lekka nieśmiałość, jak rów-
nież jej skrajna wersja, neo-
fobia. Neofobia objawia się 
panicznym lękiem przed no-
wymi sytuacjami i osobami. 
Nieśmiałość jest zjawiskiem 
dość powszechnym. Jeśli nie 
przeszkadza w życiu i po-
zwala cieszyć się z życia, nie 
trzeba się nią przejmować, 
ale gdy utrudnia życie trze-
ba z nią walczyć i dokonać 
zmian w swoim życiu. Należy 
wypracować własne metody 
walki z tremą, rozwijać swoje 
zainteresowania i pasje, któ-
re poprawiają samopoczucie 
i dodają pewności.
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Według najnowszych ba-
dań psychologicznych aż 
60% dorosłych Polaków uwa-
ża się za ludzi nieśmiałych, 
ale tylko niektórzy starają się 
walczyć z tym problemem, 
a reszta cierpi. Dorośli ludzie 
nie chcą się przyznać do swej 
prawdziwej natury. Bardzo 
rzadko zdarza się, że jesteśmy 
nieśmiali w każdej sytuacji. 
Każdy powinien zaobserwo-
wać u siebie, w jakiej sytuacji 
czujemy się zagrożeni. By-
wa, że blokujemy się przed 
publicznym wystąpieniem, 
a jesteśmy swobodni, otwarci 
i czujemy się dobrze w ma-
łym gronie znajomych osób. 
Jeśli chcemy poszerzyć grono 
znajomych, to nie musimy iść 
od razu na wielkie przyjęcie 
i myśleć, że się będzie duszą 
towarzystwa, bo to nie jest 
realne. Nie można rzucać się 
na głęboką wodę, bo na pew-
no czeka nas niepowodzenie, 

a to tyko pogłębi nas zły stan 
emocjonalny. Trzeba działać 
długofalowo. Najlepiej usta-
lić plan działania. Zacząć od 
spaw bardzo prostych, na 
przykład poprosić ekspe-
dientkę w sklepie o poradę, 
zapytać kilku obcych osób 
o godzinę czy drogę. Trzeba 
być bardzo konsekwentnym 
w robieniu małych krocz-
ków. W towarzystwie nie-
znanych osób nie możemy 
obsesyjnie myśleć o tym, że 
się może skompromitujemy, 
że coś powiemy niewłaściwe-
go. Musimy zachowywać się 
naturalnie i umiejętnie skie-
rować uwagę na inne osoby. 
Możemy na przykład napo-
mknąć, że siedząca obok pani 
ma bardzo ładną torebkę czy 
sukienkę. Możemy poroz-
mawiać o potrawach, które 
podano na stoły. Rozmowa 
wówczas potoczy się wła-
ściwym torem i nie będzie-

my koncentrować uwagi na 
sobie. Nie jesteśmy przecież 
pępkiem świata i nie wszyscy 
patrzą i mówią tylko o nas. 
Nie możemy wyolbrzymiać 
swoich problemów, bo ni-
gdy nie posuniemy się nawet 
o krok.

W  nieśmiałości du-
żą rolę odgrywają czynni-
ki biologiczne, na przykład 
genetyczne, na które nie 
mamy wpływu. Punktem 
startowym nieśmiałości 
jest wczesne dzieciństwo. 
Kluczową rolę na tym eta-
pie życia odgrywają rodzi-
ce, którzy powinni wspierać 
dzieci w odkrywaniu świata. 
Problem pojawia się w mo-
mencie, gdy zamiast wspar-
cia słyszymy zakazy. Małe 
dziecko i większe, musi mieć 
poczucie samodzielności. 
Rodzice powinni zadbać 
również o to, aby dzieci ich 
były odpowiedzialne za 

swoje poczynania. Rodzi-
ce przede wszystkim nie 
mogą być nadopiekuńczy, 
gdyż czynią dzieci nieszczę-
śliwymi. Wzorce zachowa-
nia nabyte w dzieciństwie 
są praktycznie niemożliwe 
do usunięcia. W ten sposób 
z małego, ciekawego świa-
ta dziecka możemy uczynić 
niepewnego siebie, bojaź-
liwego człowieka. Dziecko 
musi nauczyć się popełniać 
błędy i ponosić ich konse-
kwencje oraz musi zrozu-
mieć, że życie to nieustanny 
kontakt z innymi ludźmi. Ro-
dzice powinni nauczyć swoje 
dzieci, że rozmowa i pozna-
wanie nowych ludzi jest na-
turalną koleją losu. Dzieci 
zupełnie są nieświadome 
istnienia norm społecznych 
oraz reguł rządzących w na-
szym życiu. Uważnie obser-
wują ludzi dorosłych oraz 

cd. na str. 30
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ich naśladują. W ten sposób 
przystosowują się do życia 
w społeczeństwie.

Na kształtowanie nieśmia-
łości u dzieci mają wpływ 
takie cechy jak wrażliwość, 
uczuciowość, skłonność do 
zamykania się. Dominują-
cą rolę odgrywa wychowa-
nie w rodzinie. Silne oparcie 
w rodzicach chroni dzieci 
przed negatywnymi emocja-
mi. Są jednak rodziny, które 
niekorzystnie oddziaływają 
na wychowanie swoich po-
ciech. Rodzice ciepli, którzy 
bezwarunkowo akceptują 
swoje dzieci, tłumią samo-
dzielność, często chwalą a nie 
karzą, niewłaściwie wpływa-
ją na ich rozwój. Również 
rodzina, która nie akceptuje 
dzieci jakimi są i ma nazbyt 
wysokie wymagania oraz su-
rowo karze jest rodziną tok-
syczną. Tylko silne wsparcie 
w rodzicach chroni dzieci 
w życiu dorosłym. Dzieci 
nieśmiałe unikają kontaktów 
z rówieśnikami, są posłusz-
ne, bez sprzeciwu wykonują 

polece-

nia, nie wykazują inicjatywy, 
często popadają w konfl ikty, 
są małomówne. Najbardziej 
lubią spokojne zabawy, są 
apatyczne i mało ruchliwe. 

Dzieci te mają wielkie aspi-
racje, chcą się wyróżnić, ale 
przewidują, iż nie osiągną 
sukcesu i się wycofują. Nie 
podejmują prób, bo boją się 
porażki i ośmieszenia. Dzie-
ciom nieśmiałym można 
pomóc. Bardzo ważne jest 
poprawianie samooceny. 
Doceniać trzeba nawet naj-
mniejsze osiągnięcia, aby 
dzieci były dumne. W poko-
nywaniu nieśmiałości ważną 
rolę odgrywa mowa ciała: 
patrzenie prosto w oczy, 
uśmiech, swobodna posta-
wa. Rozwijanie zaintereso-
wań i zdolności ma wielki 
wpływ na zachowanie dzieci 
i pozwala na obniżenie lęku. 

Istotną rolę odgrywa mu-
zyka. Pozwala się zrelakso-
wać i rozładować napięcia 
psychiczne. Dzieci nieśmiałe 
bardzo lubią aktorstwo, bo 
odgrywane przez nie role 
pozwalają pozbyć się skrę-
powań. Odgrywane przez 
nie sceny wprowadzają ich 
w inny świat, odmienny od 
rzeczywistości, w której żyją. 

Inną formą mającą wpływ 
na rozwój emocjonalny 
i umysłowy jest lepienie 
z plasteliny oraz rysowanie. 

Efekty z wykonanych prac 
sprawiają, że dzieci są 

dumne ze swoich 
osiągnięć i budu-

ją w nich pew-
ność siebie. 

Niebagatelne znaczenie ma 
również czynny wypo-
czynek, jak jazda na 
rowerze, rolkach oraz 
zabawy na świeżym 
powietrzu, odpo-
wiednie do możli-
wości dzieci.

 Przyczyny powsta-
wania nieśmiałości są 
naprawdę bardzo róż-
ne. Rodzimy się ze sporym 
wyposażeniem genetycz-
nym, z określonym tempe-
ramentem i wrażliwością. 
To wszystko predysponuje 
nas do rozwijania naszych 
cech osobowości. Wpływ 
środowiska wzmacnia wro-
dzone cechy i wspaniale po-
maga rozwijać mocne cechy, 

ale może też być zupełnie 
odwrotnie. Jesteśmy w sta-
nie sporo zrobić ze swo-
ją nieśmiałością, jednak 
nie wszystkim się to udaje 
w równym stopniu.

Nieśmiali ludzie ma-
ją kompleksy i nie potrafi ą 
domagać się swoich praw 
i bronić się. Są przeświadcze-
ni o swojej niskiej wartości. 
Często się jąkają,czerwienią, 
drżą im ręce, a to nie ułatwia 
im życia. Zwykle mówi się 
o niskiej samoocenie, wyso-
kich wymaganiach stawia-
nych przez otoczenie lub 
przez samego siebie. Ludzie 
nieśmiali mają różne przykre 
doświadczenia z przeszłości, 

jak ośmieszenie, i odrzucenie 
i to ich blokuje.

Życie ludzkie jest krótkie 
i możemy je przeżyć, wie-
rząc, że ukształtowano nas 
w dzieciństwie. Możemy 
też spróbować przeprowa-
dzić zmiany, ulepszając je. 
Musimy wiedzieć, czego 
oczekujemy. Każdy, kto na-
prawdę chce zmian, prędzej 
czy później osiągnie wyty-
czony cel. Będzie mógł bez 
skrępowania robić zakupy, 
załatwiać sprawy w urzę-
dach, rozmawiać z ludźmi. 
Kluczem do osiągnięcia tego 
jest cierpliwość. Nie można 
liczyć na bezbolesne „lecze-
nie” z nieśmiałości. Trzeba 
zacząć od rzeczy najłatwiej-
szych, a następnie podnosić 
poprzeczkę. Zawsze jednak 
należy dbać o poczucie wła-
snej wartości i godności. Do-
brze jest też mieć wsparcie 
w innych osobach. Można 
zaprzyjaźnić się z inną nie-
śmiałą osobą.

W dzisiejszych czasach 
ludziom nieśmiałym ła-
twiej jest nawiązać kontakt 
z  inną osobą, bo korzy-
stają w portali społeczno-
ściowych, komunikatorów 
internetowych. Rozmowy 
za pośrednictwem kompu-
tera sprawiły, że osoby te 
otworzyły się przed sobą, 
a nawet więcej: zakochały 
się i pobrały.

Na 
kształtowanie 

nieśmiałości u dzieci 
mają wpływ takie cechy 

jak wrażliwość, uczuciowość, 
skłonność do zamykania się. 

Dominującą rolę odgrywa 
wychowanie w rodzinie. Silne 

oparcie w rodzicach chroni 
dzieci przed negatywnymi 

emocjami.

W nieśmiałości dużą 
rolę odgrywają 

czynniki biologiczne, 
na przykład 

genetyczne, na które 
nie mamy wpływu. 

Punktem startowym 
nieśmiałości 
jest wczesne 
dzieciństwo. 
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Niestety, na co dzień 
fundujemy sobie 
niezaplanowaną 

przez naturę 
potężną porcję 

wolnych rodników.

r e k l a m a

Stres oksydacyjny 
czyli zagrożenie pożarowe organizmu

Stres Oksydacyjny jest najbardziej fundamental-
ną przyczyną powstawania chorób. Opisanie tego 
zjawiska stało się impulsem do wielu badań i od-
kryć. Wynaleziono jego związek z ponad 50 jed-
nostkami chorobowymi, przede wszystkim z tzw. 

chorobami cywilizacyjnymi

T
len należy do naj-
bardziej rozpo-
wszechnionych 
p i e r w i a s t k ó w 

w przyrodzie. Występuje 
zarówno w stanie wolnym 
jak i w formie związków z in-
nymi pierwiastkami. Two-
rzy te związki w reakcjach 
spalania, często gwałtow-
nych i niekontrolowanych, 
jak podczas pożaru. My, lu-

dzie, jesteśmy organizma-
mi, którym do życia tlen 
jest nieodzowny. Nikomu 
nie trzeba przypominać, by 
oddychał – proces ten jest 
sterowany poza naszą świa-
domością. Nic dziwnego, że 
na co dzień nie zawracamy 
sobie głowy, co się dzieje 
z tlenem wewnątrz naszego 
organizmu. A dzieje się rzecz 
fundamentalna dla podtrzy-
mania życia. Przez krew tlen 
dostarczany jest do każdej 
komórki w ciele. Tu bierze 
udział w tzw. oddychaniu ko-
mórkowym, t.j. w procesach 
spalania związków organicz-

nych (np. węglowodanów, 
tłuszczów). Odbywa się to 
w mitochondriach pełnią-
cych rolę „kotłowni”, produ-
kujących energię niezbędną 
dla procesów życiowych oraz 
- jak to przy spalaniu – od-
pady, popioły, żeby nie po-
wiedzieć śmieci, w tym tzw. 
wolne rodniki tlenowe. Wol-
ne rodniki są związkami 

bardzo niestabilnymi, aktyw-
nymi chemicznie, gwałtow-
nie poszukującymi okazji do 
uzyskania równowagi. Mogą 
w tym celu utleniać prak-
tycznie wszystkie składniki 
komórek, zwłaszcza białka, 
kwasy nukleinowe, lipidy 
błon komórkowych. Cogor-
sza, odzyskując równowagę-

cd. na str. 32



Układ 
immunologiczny, 

zanim pozbędzie się 
wolnych rodników, 

wykorzystuje je 
do walki z innymi 

zagrożeniami lub do 
stymulowania wielu 

procesów życiowych. 
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Wręcz genialne jest to, że 
układ immunologiczny, za-
nim pozbędzie się wolnych 
rodników, wykorzystuje je 
do walki z innymi zagroże-
niami lub do stymulowania 
wielu procesów życiowych. 
Przykładem może być tle-
nek azotu, konieczny np. 
w przenoszeniu impulsów 
w układzie nerwowym i wie-
lu innych niezbędnych pro-
cesach życiowych. Tak jest 
normalnie. Tak jest, gdy sys-
tem odporościowy funkcjo-
nuje bez zakłóceń. Tak jest, 
gdy mamy do czynienia z fi -
zjologiczną ilością wolnych 
rodników.

Niestety, na co dzień fun-
dujemy sobie niezaplano-
waną przez naturę potężną 
porcję wolnych rodników, 
pochodzących z zewnątrz. 
Jemy produkty przesycone 
chemicznymi dodatkami, 
„poprawiaczami” smaku, za-
pachu, wyglądu, itp. 

Pijemy wodę wodociągową 
i wszystko, co ona zawiera. 
Oddychamy zanieczyszczo-
nym powietrzem. Wszystko 

to dodatkowo zaśmieca nasz 
organizm w nieprawdopo-
dobny wręcz sposób. W kon-
sekwencji poddani jesteśmy 
permanentnemu stresowi 
oksydacyjnemu. Nasz orga-
nizm stale walczy z notorycz-
nie powstającymi ogniskami 
zapalnymi i pożogami!

Każdy strażak wie, że za-
grożenie pożarowe zawsze 
wzrasta wraz ze wzrostem 
ilości śmieci. Dotyczy to zwy-
kłej szopy, domu, jak i nasze-
go organizmu. Przychodzi 
moment, gdy pytanie zamiast 
„czy?” zaczyna brzmieć „kie-
dy?” i „gdzie?” zapali się oraz 
jak gwałtowny będzie pożar?

Wynika z niego kolejne: 
czy system immunologicz-
ny dysponuje wystarczającą 
ilością wyspecjalizowanych 
jednostek ratowniczych, wy-
posażonych w odpowiedni 
sprzęt i środki gaśnicze? Czy 
zaopatrzenie w przeciwutle-
niacze jest na odpowiednim 
poziomie?

Nieustający stres oksy-
dacyjny jest dla natury sy-
tuacją patologiczną. Nie 

powinno więc dziwić, że re-
akcja naszych organizmów 
też jest patologiczna.

Niemal wszyscy mamy 
z tego powodu kłopoty z tra-
wieniem i wydalaniem. Ma-
łymi dawkami dzień po dniu 
zatruwamy się. Leczymy się 
na choroby układu trawienia 
(np. wrzody), układu krąże-
nia (np. nadciśnienie, miaż-
dżyca), stawy (RZS) i wiele 
innych (np. alergie, cukrzyca, 
nowotwory).

Stosujemy przy tym me-
dykamenty, które zamiast 
sprzątać „zamiatają śmieci 
pod dywan”. Są jak koc ga-

śniczy - tłumią zarzewie, 
ale nie sprzątają terenu. Go-
rzej - dodają nowe odpady 
i „upychają je” w jelitach, 
nerkach, wątrobie i innych 
organach.

Problem zaśmiecenia we-
wnętrznego organizmu i sta-
łego zagrożenia pożarowego 
każdy z nas w dużym stop-
niu stwarza sam sobie. Sami 
więc powinniśmy rozejrzeć 
się za skutecznym sposobem 
uprzątnięcia „terenu” i spro-
wadzenia stopnia zagrożenia 
do normalnego poziomu. 

Jest wiele sytuacji, gdy 
w organizmie dochodzi do 
nadmiernego stężenia reak-
tywnych form tlenu, czyli do 
tzw. stresu oksydacyjnego. 
Dzieje się to na skutek zabu-
rzenia równowagi naszego 
środowiska wewnętrznego, 
czyli homeostazy. Tak jest 
np. przy wysiłku fi zycznym, 
podczas stresu nerwowego, 
w stanach zapalnych i w in-
nych sytuacjach. W umiar-
kowanych ilościach te 
zjawiska są korzystne, wręcz 
pożądane.

pozbawiają jej zaatakowane 
cząsteczki i zmuszają do dal-
szych kaskadowych reakcji, 
w których te normalnie nie 
uczestniczą. 

W prawidłowo zacho-
dzących procesach fizjo-
logicznych około 2% tlenu 
dostarczanego do naszego 
organizmu ulega niepełne-
mu spaleniu i przechodzi 
w formy wolnorodnikowe. 
Zdrowy 20-latek wytwarza 
ich ok. 2 kg rocznie! Wy-

daje się niepozorne, praw-
da? Tymczasem oznacza to 
- jak oszacowano, że każda 
komórka naszego ciała jest 
atakowana przez wolne rod-
niki ok. 10 tysięcy razy na 
dobę, co prowadzi do szeregu 
uszkodzeń. 

Na � cz ęście 
natura, tworz ąc 

problem, 
stworz yła też jego 

rozwiązanie.

Po PierwsZe: 
potrafi my wytwarzać sub-
stancje przeznaczone do neu-
tralizacji wolnych rodników 
(antyoksydanty) i przery-
wania kaskadowych reakcji, 
w których powstają. Nasz 
organizm dysponuje całą ga-
mą takich związków (białka, 
enzymy, hormony itp.), ge-
nerowanych w różnych or-
ganach. Problem polega na 
tym, że z wiekiem zdolności 
ich produkcji słabą i stają się 
coraz mniej skuteczne.

Po drugie: 
z 1000 uszkodzeń komórek 
nasz organizm naprawia, 
o ile system obronny działa 
prawidłowo.

Po trZeCie: 
wyposażeni  jesteśmy 
w mechanizm apoptozy, 
pozwalający zaprogra-
mować śmierć i usunięcie 
uszkodzonej komórki po-
za ustrój.

cd. ze str. 31



- co powinniśmy wiedzieć?- co powinniśmy wiedzieć?- co powinniśmy wiedzieć?
Migrena

Czynnikami 
nasilającymi 

bóle migrenowe 
są silne emocje, 

wysiłek fi zyczny, 
zbyt krótki lub zbyt 
długi sen i niektóre 

pokarmy (czekolada, 
czerwone wino, 
sery pleśniowe). 
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J
est to choroba, praw-
dopodobnie uwarun-
kowana genetycznie, 
którą kojarzymy z sil-

nym bólem głowy. Rzeczy-
wiście, jest to jej główny 
objaw, z tym że ból wystę-
puje z różnym nasileniem, 
często jest jednostronny, 
może być pulsujący. Czyn-
nikami nasilającymi bóle 
migrenowe są silne emocje, 
wysiłek fi zyczny, zbyt krótki 
lub zbyt ługi sen i niektóre 
pokarmy (czekolada, czer-
wone wino, sery pleśnio-
we). Migrena ma charakter 

napadowy, a  czas trwania 
bólu waha się od kilku go-
dzin do kilku dni. Bólom 
towarzyszyć mogą inne, 
różnorodne objawy, takie 
jak: silny światłowstręt, nad-
wrażliwość na dźwięk, nud-
ności i wymioty. Bywa tak, 
że atak migreny poprzedza 
swego rodzaju zapowiedź, 
tak zwana „aura”. Obserwu-
jemy wtedy parestezje, czyli 
dziwne wrażenia czucio-
wo-dotykowe, zawężenie 
pola widzenia, migoczące 
mroczki przed oczyma, a na-
wet niedowłady.

kobiety bardZiej 
narażone

Migrena występuje dwu-
krotnie częściej u kobiet 
niż u mężczyzn, w sumie 
dotyczy kilkunastu procent 
ludzi. Najczęściej pojawia 
się w młodym wieku, by-
wa także spotykana u dzie-
ci, i trwa przeważnie całe 
życie.  

PrZyCZyny
Przyczyny tych dokucz-

liwych dolegliwości tkwią 
w  głowie, a  dokładnie 
mówiąc dotyczą niepra-

widłowości w stanie napię-
cia naczyń krwionośnych, 
występujących w mózgu, 
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Przy długotrwałej
dolegliwości 

(trwającej ponad 
72 godziny)

koniecznie
skontaktuj się ze
swoim lekarzem
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 � klasyczna, w której ból zlo-
kalizowany jest w okolicy 
czoła i skroni, pacjent od-
czuwa „wypychanie gałki 
ocznej”, atak poprzedzony 
jest aurą z zaburzeniami 
widzenia, a nawet może 
dojść do krótkotrwałej 

ślepoty,
 � zwykła, bez aury, pozostałe 
dolegliwości jak w migre-
nie klasycznej,

 � okoporaźna, występu-
ją klasyczne migrenowe 
bóle głowy, przebiegające 
z porażeniem mięśni oko-

ruchowych, co prowadzi 
do opadnięcia powieki, 
utrudnionego poruszania 
gałką oczną, a w efekcie po-
dwójnego widzenia, 

 � połowiczoporaźna - 
pulsacyjne bóle głowy, 
którym towarzyszą zabu-

rzenia neurologiczne, np. 
niedowłady,

 � stan migrenowy, to sy-
tuacja, kiedy napad mi-
greny trwa dłużej niż 72 
godziny, a ból jest znacznie 
nasilony, często wymaga 
hospitalizacji.

migreny mogą PrZebiegać Z różnym nasileniem i stoPniem ZróżniCowania 
objawów, Co PoZwoliło wyodrębnić jej kilka rodZajów.

Przebieg choroby

cd. ze str. 33

odpowiadających za ukrwie-
nie tkanki nerwowej. Zabu-
rzenia rozpoczynają się od 
skurczu w naczyniach gło-
wy (wówczas występuje au-
ra migrenowa), po czym 
następuje faza rozszerzenia 
naczyń i zwiększenia ich 
przepuszczalności, wtedy 
pojawia się ból głowy, świa-

tłowstręt, jadłowstręt, nud-
ności i wymioty.

roZPoZnanie

Rozpoznanie migreny po-
winno opierać się na stwier-
dzeniu charakterystycznych 
objawów. 

W  przypadkach bu-

dząc ych wątpl iwośc i 
wykonuje się badania szcze-
gółowe, np. tomografię 
komputerową głowy czy re-
zonans magnetyczny głowy, 
ale nie tyle w  celu po-
twierdzenia rozpoznania 
migreny, ile raczej wyklu-
czenia innych, poważnych 
schorzeń neurologicznych.
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leCZenie migreny Powinno obejmować:

Leczenie
 � unikanie czynników wywo-
łujących, jeśli takie występują 
u chorego,

 � szybkie zwalczanie objawów 
w razie wystąpienia napadu 
migreny,

 � leczenie profi laktyczne, którego 
celem jest zmniejszenie częstości 
występowania napadów migreny 
i ich nasilenia  (stosuje się je je-
dynie u pacjentów, u których ból 

głowy występuje często i napady 
trwają długo).
W napadzie migreny najczę-

ściej stosuje się leki przeciwbólo-
we (paracetamol, ibuprofen, kwas 
acetylosalicylowy).

Jeśli napadowi towarzyszą 
wymioty, można dołączyć me-
toklopramid. Coraz rzadziej 
w napadach migreny stosuje się 
dihydroergotaminę, głównie ze 
względu na fakt, że wywołuje on 

dość sporo nieprzyjemnych obja-
wów ubocznych. W napadach śred-
niociężkich i ciężkich najbardziej 
skuteczne są leki z grupy tryptanów, 
ich stosowanie jest jednak ograni-
czone przez wysoką cenę.

Leczenie profi laktyczne powin-
no trwać minimum kilka miesięcy, 
stosuje się między innymi beta-
-blokery, leki przeciwpadaczkowe, 
antydepresyjne.



r e k l a m a
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Choroba Alzheimera po raz pierwszy została rozpoznana i opisana przeszło sto lat 
temu, ale wiedza, jaką posiadają naukowcy na jej temat jest stosunkowo skromna. Dziś, 
po wielu latach badań, znamy objawy choroby i rozumiemy jej przebieg.

       Oblicz a choroby 
A� heimera
W

  latach  sie-
demdziesią-
tych odkryto, 
że u chorych na 

Alzheimera obniża się po-
ziom acetylocholiny, neu-
roprzekaźnika związanego 
z procesami pamięciowy-
mi. Odkrycie to sprawiło 
przełom w badaniach nad 
lekami stosowanymi w tym 
schorzeniu. 

Choroba Alzheimera na-
leży do chorób neurodege-
neracyjnych - tzw. otępienia 
pierwotnego zwyrodnienia 
mózgu. Jest ona spowodo-
wana gromadzeniem się 
w mózgu białek: tzw. biał-
ka tau oraz beta – amyloidu. 
Złogi białka tau tworzą się 
wewnątrz neuronów, a beta 
amyloid odkłada się pomię-
dzy komórkami nerwowy-
mi. Następnie tworzą się 
blaszki starcze, które zakłó-
cają właściwe funkcjonowa-
nie komórek nerwowych, 
a w konsekwencji prowadzą 
do ich obumierania i dege-
neracji. Obecność blaszek 
starczych prowadzi do roz-

woju wielu reakcji, które są 
przyczyną pogłębiających się 
zmian patologicznych.

Choroba Alzheimera 
jest to schorzenie postę-
pujące, którego nie moż-
na zatrzymać. Naukowcy 
zastanawiają się, dlaczego 
u niektórych ludzi blasz-
ki te powstają, a u innych 
nie. Panuje przekonanie, 
że jedną z przyczyn tego 
schorzenia jest miażdżyca 
naczyń mózgowych. 

Wiek zaliczany jest rów-
nież do czynników ryzyka. 
Zwraca się też uwagę na to, 
że kobiety częściej zapadają 
na tę chorobę niż mężczyźni. 
Choroba Alzheimera, znana 
również jako choroba otę-
pienia, ujawnia się zwykle 
u ludzi w wieku 60-65 lat. Jej 
efektem jest zanik neuronów 
w mózgu. Z wiekiem u każ-
dego z nas komórki nerwowe 
giną ,ale w chorobie Alzhe-
imera następuje to o wiele 
szybciej. Blisko połowa ko-
mórek umiera w ciągu 7-12 
lat, dlatego następuje stop-
niowa utrata pamięci.

Nigdy nie nale-
ży bagatelizować 
już pierwszych 
zmian w za-
chowaniu 
b l i s k i e j 
o s o b y . 
O s o b a 
dotknię-
ta chorobą 
Alzheimera 
ma proble-
my z zapamię-
tywaniem przed 
chwilą usłyszanych 
wiadomości, kojarze-
niem faktów, wyciąganiem 
wniosków, komuniko-
waniem się z otoczeniem, 
a nawet nie rozumie wypo-
wiadanych do niej słów. 

Przestaje taka osoba roz-
wiązywać proste zadania 
matematyczne, myśleć lo-
gicznie, odnajdywać się 
w danej sytuacji. W niewielu 
procentach przypadków cho-
roba Alzheimera ma podłoże 
genetyczne. Prawdopodob-
nie w rozwoju tego scho-
rzenia mają też znaczenie 
czynniki środowiskowe. Od-

działywa-
nie metali (aluminium) na 
organizm ludzki ma wpływ 
na rozwój tej choroby. Rów-
nież procesem wyzwala-
jącym chorobę jest niski 
poziom hormonów – nie-
doczynność tarczycy z po-
wodu niedoboru jodu.

Poprawa wczesnej dia-
gnostyki i wczesne wdra-
żanie terapii może średnio 
o dwa lata wydłużyć czas 
samodzielnego funkcjono-
wania chorego. Opóźnienie 

cd. na str. 38

Szybkie 
postawienie 

diagnozy lekarskiej 
pozwala na wykluczenie 

innych chorób i rozpoczęcie 
właściwego leczenia. Najlepiej 

jak chory, z bliską mu osobą, zgłosi 
się do lekarza rodzinnego lub 
pierwszego kontaktu, który 

oceni stan pacjenta i skieruje 
do specjalisty – neurologa 

lub geriatry. 
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Obecnie w lecz eniu objawowym łagod-
nych i średnich stadiów tej choroby 

stos uje się dwie klasy leków:

1. Inhibitory acetylo-
cholinester� y 

AChE
spowalniają rozkład 

acetylocholiny. 

Acetylocholina jest niezbędna 
w procesie przekazywania in-

formacji pomiędzy neuronami, 
co jest warunkiem zapamięty-
wania, uczenia się i prawidło-

wego funkcjonowania 
mózgu. 

2. Antagoniści 
receptora NMDA / 

memantyna
substancje mające wpływ na 
działanie układu glutaminia-

nergicznego. Memantyna to lek 
stosowany w leczeniu zaawan-
sowanych postaci choroby Al-
zheimera. Spowalnia progresję 

choroby. Chroni neurony postsy-
naptyczne przed uszkodzeniem. 
Dotychczas nie istnieje leczenie 
przyczynowe tej choroby ani ta-

kie, które zatrzymałoby jej 
rozwój.

Szybkie postawienie dia-
gnozy lekarskiej pozwa-
la na wykluczenie innych 
chorób i rozpoczęcie wła-

cd. ze str. 37 ściwego leczenia. Najle-
piej jak chory, z bliską mu 
osobą, zgłosi się do lekarza 
rodzinnego lub pierwsze-
go kontaktu, który oceni 
stan pacjenta i skieruje do 
specjalisty – neurologa lub 
geriatry. 

Specjalista wykona bar-
dziej szczegółowe badania 
- testy pamięci, testy języ-
kowe, wykona też badanie 
mózgu. Proces badań może 
być długotrwały, dlatego nie 
należy zwlekać.

Od wielu lat trwają po-
szukiwania skuteczne-
go leczenia choroby 
Alzheimera. Każ-
dy nowy lek, 
który powo-
duje poprawę 
w zakresie 
funkcji po-
znawczych 
i  polepsza 
sprawniejsze 
funkcjonowa-
nie chorych budzi 
nadzieję.

Po 
upływie 

7-20 lat od 
początku choroby, 

występuje śpiączka, 
w czasie której 
chory umiera. 

w diagnostyce jest związane 
z bagatelizowaniem obja-
wów takich jak problemy 
z pamięcią, apatia, odsu-
wanie się od życia. Z badań 
wynika, że od wystąpienia 
pierwszych objawów cho-
roby do jej prawidłowego 
zdiagnozowania upływają 
średnio 23 miesiące.
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W zależności od objawów rozróżnia 
się trz y okresy choroby:

1. Wcz esny
polegający na zmianach 
nastroju i osobowości, 
szukaniu brakujących 
słów, ogólnie dominu-
ją kłopoty z pamięcią, 

które mogą nieraz obja-
wiać się tak łagodnie, że 
ciężko czasami odróżnić 
je od oznak naturalne-
go starzenia się. W tym 

okresie chory traci świe-
żą pamięć, nie umie 

zapamiętywać nowych 
informacji, gubi lub 

przestawia przedmioty, 
a czas wykonywanych 

codziennych prac ulega 
wydłużeniu.

2. Pośredni
chory traci zdolność odtwa-

rzania nowych informacji i za-
pamiętywania ich, natomiast 

pamięć o wydarzeniach z daw-
nych lat jest mglista, ale nie 

zanika. Chorzy są zagubieni, nie 
mogą na przykład znaleźć swo-
ich ubrań, sypialni czy łazienki. 

Zachowują się arogancko, zanie-
dbują swój wygląd, opowiadają 
ponownie te same historie lub 

zadają te same pytania. Pojawia-
ją się halucynacje wzrokowe lub 
słuchowe, zdarza się, że chory 
nie poznaje swojej twa-
rzy i nie rozpoznaje 

członków najbliższej 
rodziny.

3. Ciężki
chorzy zatracają 
zdolność wyko-

nywania najprost-
szych czynności. 
Nie potrafi ą np. 

chodzić, nie jedzą 
i nie połykają. 
Tracą również 

kontrolę nad zwie-
raczami. 
Z czasem 

przestają też 
mówić. 

Z 
chorobą 

Alzheimera borykają 
się miliony ludzi na 

całym świecie, jednak 
gdy dowiemy się, że bliska 

nam osoba cierpi na tę 
chorobę, przeżywamy 

prawdziwy szok. 

Po upływie 7-20 lat od po-
czątku choroby, występuje 
śpiączka, w czasie której cho-
ry umiera. Z chorobą Alzhe-
imera borykają się miliony 
ludzi na całym świecie, jed-
nak gdy dowiemy się, że bli-
ska nam osoba cierpi na tę 
chorobę, przeżywamy praw-
dziwy szok. Nie możemy 
uwierzyć, że to spotyka nas 
i naszych bliskich. Musimy 
zdać sobie sprawę, że rodzina 
i przyjaciele to ważne źródło 
wsparcia w chorobie. 

Rozmawianie z chorymi 
o odczuciach związanych 
z diagnozą jest ważne dla 
chorych i ich bliskich. Rów-
nież aktywność społecz-
na to najlepszy sposób na 
oswojenie się z zaistniałą 
sytuacją. 

Uczestnictwo w grupach 
wsparcia to ważne doświad-
czenie, które pogłębi zrozu-
mienie problemu. Niekiedy 
wiedza o tym, że inni też 
mają podobne problemy 

i trudności, za-
pewnia nam trochę 
ulgi.

W grupach wsparcia moż-
na podzielić się swoimi pro-
blemami i zmartwieniami 
i porozmawiać z ludźmi, 

którzy przechodzą to sa-
mo co my. Wspólnie można 
znaleźć rozwiązania, któ-
re pomogą nam uporać się 
z problemami.



Ogólna ilość 
cholesterolu 

w organizmie 
przeciętnego 

człowieka jest 
oceniana na 150–
200g, a wg innego 

źródła na jedynie 
140g, czyli 363 mmol.

40 Porady z Apteki nr 02/2019

      Jak obniżyć  

 cholesterol
                HDL • LDL • NORMA • DIETA I OBJAWY - FAKTY I MITY

Poważnym problemem zdrowotnym jest wysokie stężenie 
cholesterolu, jednakże równie istotne jest zrozumienie jego 
klasyfi kacji, gdyż nie każdy jest szkodliwy.

C  
holesterol (chole-
steryna) to miękka, 
włosowata substan-
cja, występująca 

w komórkach i krwiobiegu 
ludzi oraz zwierząt. 

rola cholesterolu 
w prawidłowym 
funkcjonowaniu 
organizmu jest bardzo 
istotna:

 �Wchodzi w skład struktury 
błon komórkowych i osło-
nek mielinowych włókien 
nerwowych, uczestni-
czy w budowie nowych 
komórek.

 � Stanowi materiał wyj-
ściowy do produkcji hor-
monów steroidowych: 
progesteronu, kortyzolu, 
aldosteronu, testosteronu 
i estradiolu.

 �Uczestniczy w produkcji 
kwasów żółciowych, m.in. 
kwasu cholowego.

Reasumując, organizm nie 

może prawidłowo funkcjo-
nować bez cholesterolu. Jeśli 
dieta nie dostarcza jego wy-
starczającej ilości, konieczne 
jest uzupełniające wytwarza-
nie cholesterolu przez wą-
trobę, która może zaspokoić 
nawet 80% podstawowego 
zapotrzebowania organizmu. 

jednak wysoki poziom 
cholesterolu we krwi 
(hipercholesterolemia) 
oznacza, że w naczyniach 
krwionośnych krąży 
nadmiar gęstej, żółtej 
substancji, która 
może prowadzić do 
powstawania:

 � Kamieni żółciowych, 
zawierających głównie 
cholesterol, sole wapnia 
i  kwasów żółciowych, 
które powstają w wyniku 
zaburzenia wydzielania 
żółci; wydalanie kwasów 
żółciowych to główny 
sposób pozbywania się 
przez organizm nadmia-
ru cholesterolu

 �Miażdżycy, niedrożności 
tętnic i choroby wieńcowej 
(choroba niedokrwienna 
serca), czego konsekwen-
cją mogą być bóle wień-
cowe, zawał serca, udar 
mózgu (wylewny lub nie-
dokrwienny), nierzadko 
prowadzące do śmierci; 
spadek poziomu choleste-
rolu we krwi o 1% prowa-
dzi do zmniejszenia ryzyka 
chorób serca o 2%.
Cholesterol jako substan-

cja tłuszczowa (lipid) nie roz-
puszcza się we krwi. Musi być 
transportowany do i z komó-
rek przez specjalne nośniki 
zwane lipoproteinami (tzw. 
gospodarka lipidowa). Dwa 
główne typy to:

 � lipoproteina o małej/ni-
skiej gęstości (LDL - ang. 
low-density lipoproteins) 
oraz

 � lipoproteina o dużej/wy-
sokiej gęstości (HDL - ang. 
high-density lipoproteins). 

liPoProteina ldl 
to główny nośnik choleste-
rolu we krwi, transportujący 
go z wątroby do innych na-
rządów (przede wszystkim 
nerek, mięśni i kory nadner-
czy). Nadmiar LDL w krwio-
biegu powoduje stopniowe 
odkładanie się cholesterolu 
w komórkach ścian tętnic, 
razem z innymi substancja-
mi, tworząc złogi tzw. blasz-
ki/ płytki miażdżycowe, 
zatykające naczynia krwio-
nośne i w konsekwencji pro-
wadzące do miażdżycy. Jeśli 
zakrzep powstanie w obsza-
rze zwężenia tętnicy wień-
cowej, może zablokować 
przepływ krwi do mięśnia 
sercowego i spowodować za-
wał serca. Natomiast zakrzep 
blokujący przepływ krwi do 
pewnych obszarów mózgu 



może wywołać udar mózgu.
Dlatego lipoproteina o ni-

skiej gęstości określana jest 
mianem „zły cholesterol” lub 
cholesterol ldl.

liPoProteina hdl 
przenosi od 1/4 do 1/3 całko-
witej ilości cholesterolu we 
krwi i stanowi przeciwień-
stwo w stosunku do LDL. Jej 
głównym zadaniem jest usu-
wanie nadmiaru cholesterolu 
z komórek oraz ze ścian tęt-
nic, w tym z blaszek miaż-
dżycowych, opóźniając ich 
narastanie. Następnie lipo-
proteina HDL transportuje 
zebrany cholesterol z powro-
tem do wątroby, gdzie cała 
zbędna organizmowi nad-
wyżka jest metabolizowana 
do postaci żółci i wydalona 
przez jelito cienkie i grube.

Dlatego lipoproteina o wy-
sokiej gęstości, wykazująca 

Prawidłowy poziom cholesterolu
NORMA TC

(ang. total cholsterol)
NORMA HDL

(im wyż� e wartości, tym lepiej)
NORMA LDL

(im niż� e wartości, tym lepiej)

Cholesterol całkowity: 
poniżej 200 mg/dl (5,2 mmol/l)

Poziom podwyższony:
200–250 mg/dl (5,1-6,5 mmol/l)

Poziom znacznie 
podwyższony: 

ponad 250 mg/dl (6,5 mmol/l)

dla mężczyzn: 
35–70 mg/dl (0,9-1,8mmol/l)

dla kobiet:
40–80 mg/dl 

(1,0-2,1 mmol/l)

norma: 
poniżej 135 mg/dl (3,5 mmol/l)

Poziom podwyższony:
135–155 mg/dl (3,5-4,0 mmol/l)

Poziom znacznie 
podwyższony: 

ponad 155 mg/dl (4,0 mmol/l)

działanie kardioprotekcyjne, 
określana jest mianem „do-
bry cholesterol” lub „chole-
sterol HDL”.

Inną substancją tłuszczową 
obecną we krwi, podobną do 
cholesterolu, są:

trójgliCerydy 
Ich wysoki poziom rów-

nież jest niekorzystny dla 
układu krążenia. Sposoby 

obniżania trójglicerydów po-
krywają się z metodami re-
dukcji stężenia cholesterolu.

Według badań, dążenie 
do uzyskania możliwie naj-
niższego poziomu chole-
sterolu we krwi może być 
niekorzystne dla ogólnego 
stanu zdrowia i zwiększać 
ryzyko chorób nowotwo-

rowych, chorób nie związa-
nych z sercem oraz depresji 
(niedobór cholesterolu ma 
związek z niskim poziomem 
serotoniny, której braki nasi-
lają depresje).

Z drugiej strony, niektó-
rzy specjaliści twierdzą, że 
gniew, agresja i gwałtowność 
uwalnia hormony stresu, któ-
re oddziałują na tkankę tłusz-

cd. na str. 42

r e k l a m a
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czową i uwalniają cholesterol 
do krwiobiegu.
wszystkie naturalne 
sposoby regulacji 
poziomów cholesterolu 
opierają się o 3 główne 
zasady:

1. Zmiana trybu życia na 
bardziej aktywny fi zycznie

2. Zmiana diety (więcej 
warzyw, owoców i tłuszczy 
nienasyconych) 

3. Redukcja wagi ciała

sposoby regulacji 
poziomu cholesterolu tc, 
hdl i ldl za pomocą diety

Organizm (wszystkie ko-
mórki jądrzaste, w tym: wą-
troba 60-70%, jelita 15%, 
skóra 5%) produkuje zmien-
ne ilości cholesterolu, między 
700 mg a 3 g, najczęściej około 
1000 mg na dzień (choleste-
rol endogenny). Dodatkowe 
300-500 mg można dostar-
czyć z pożywienia pochodze-
nia zwierzęcego (cholesterol 
egzogenny). Jednak we krwi 
mało cholesterolu pochodzi 
z diety - nawet osoby stosują-
ce dietę niskocholesterolową 
mogą mieć wysoki poziom 
cholesterolu we krwi. Mimo 
tego, starannie dobrana dieta 
jest w stanie zmniejszyć ilość 
cholesterolu wytwarzanego 
w organizmie i w ten sposób 
obniżyć stężenie cholesterolu 
we krwi. A więc...

...CZego nie jeŚć 
(lub ograniCZyć 
sPożyCie), aby 
ZmniejsZyć PoZiom 
Cholesterolu?

Nasycone kwasy 
tłuszczowe (tłusz-
cze nasycone) i izo-
mery trans (tłuszcze 
nienasycone trans), 
czyli substancje 

tłuszczowe, które zostały 
chemicznie zmienione przez 
obróbkę termiczną (piecze-
nie lub smażenie) sprzyjają 
wysokiemu stężeniu chole-
sterolu we krwi - podwyż-
szają LDL i obniżają HDL. 

Ich źródła to: tłuste mię-
so, tłusty nabiał (np. sery), 
gotowe wyroby cukiernicze 
zawierające tłuszcze piekar-
nicze, smażone potrawy, 
chipsy, fast food’y, półsynte-
tyczne stałe tłuszcze roślin-
ne (np. margaryna, masło 
roślinne, oleje wodorowa-
ne), słodycze.

Zamiast tych produktów 
należy spożywać chude mię-
so (np. drób), ryby morskie 
i niskotłuszczowe przetwory 
mleczne typu light. Choleste-
rol spożywczy podnosi po-
ziom cholesterolu we krwi, 
jednak w mniejszym stopniu 
niż tłuszcze nasycone, które są 
trzykrotnie bardziej szkodliwe.

Źródła cholesterolu 
w diecie: wątróbka i inne 
podroby, mięso, drób, ryby, 
owoce morza (np. krewet-
ki), nabiał z pełnego mleka 
i żółtka jaj.

...Co jeŚć, aby obniżyć 
Cholesterol?

Wielonienasycone 
kwasy tłuszczowe (tłusz-
cze wielonienasycone) ob-
niżają poziom cholesterolu 
LDL i podwyższają HDL. Na 
szczególną uwagę zasługuje 
grupa wielonienasyconych 
kwasów tłuszczowych, po-
chodząca z tłuszczu ryb, tzw. 
Omega-3, która obniża ilość 
cholesterolu produkowanego 
przez wątrobę.

Źródła wielonienasyco-
nych kwasów tłuszczowych: 
ryby, olej rybi (tran), olej 
sojowy, olej słoneczniko-
wy, olej kukurydziany, olej 
lniany.

Jednonienasycone 
kwasy tłuszczowe (tłusz-
cze jednonienasycone) ob-
niżają frakcję LDL przy 
jednoczesnym zwiększe-
niu HDL. Wyniki badań 
wykazują, że dieta z dużą 
zawartością tłuszczów jed-
nonienasyconych obniża stę-
żenie cholesterolu we krwi 
skuteczniej niż dieta bez-
tłuszczowa. W związku z tym 
należy przestrzegać diety ni-
skotłuszczowej, wzbogaconej 

o codzienną porcję (2-3 łyżki 
stołowe) oliwy z oliwek lub 
innych pokarmów bogatych 
w tłuszcze jednonienasycone 
- dieta polega na zastąpieniu 
tłuszczów nasyconych tłusz-
czami jednonienasyconymi.

Źródła jednonienasyco-
nych kwasów tłuszczowych: 
oliwa z oliwek, olej rzepako-
wy, orzechy, awokado, olej 
z orzeszków ziemnych.

 �Oleje stanowiące bogate 
źródła tłuszczy nienasyco-
nych (wielo i jedno):

 �Olej arganowy - tłuszcze 
nienasycone, antyoksy-
danty, w tym witamina E 
oraz sterole roślinne

 �Olej lniany (siemię lnia-
ne) - jedno z najbogatszych 
źródeł tłuszczy nienasyco-
nych Omega 3 (50%)

 �Olej rokitnikowy - tłuszcze 
nienasycone oraz witami-
ny, m.in. C i E

 �Olej cedrowy (orzechy 
cedrowe) - Omega 3, 6 i 9 
oraz witamina E

Antyoksydanty, czyli 
przeciwutleniacze (substan-
cje spowalniające procesy 
utleniania) zapobiegają utle-
nianiu cząstek cholesterolo-
wych we krwi.

Źródła antyoksydantów: 
owoce, warzywa, herbata, 

czerwone wino, cyna-
mon, miód.

herbata
Badania dowo-

dzą, że osoby na-
łogowo pijące dużo 
herbaty mają pra-
widłowe stężenie 
cholesterolu przy 

odżywianiu się po-
karmami o wysokiej 

jego zawartości. Herba-
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ty antycholesterolowe: mio-
dokrzew (Honey Bush), biała 
herbata (kocie oczko), czer-
wona herbata Pu-erh i zielo-
ne herbaty.

CZerwone wino 
stanowi bogate źródło reswe-
ratrolu, czyli silnego prze-
ciwutleniacza, kompleksowo 
chroniącego układ krwiono-
śny. Najlepszym przykładem 
jego zbawiennego działania 
jest tzw. francuski paradoks, 
czyli wyjątkowo rzadka 
umieralność Francuzów na 
powikłania chorób sercowo-
-naczyniowych na tle innych 
rozwiniętych społeczeństw 
mimo podobnych (złych) na-
wyków żywieniowych. Dwie 
szklaneczki czerwonego wi-
na dziennie zmniejszają ry-
zyko zawału o 40% - kluczem 
jest umiarkowane i regularne 
spożycie.

Cynamon 
to bardzo aromatyczna przy-
prawa o charakterystycznym 
smaku i zapachu. Według 
badań spożywanie pół ły-
żeczki cynamonu dziennie 
obniża poziom cholesterolu 
całkowitego i LDL we krwi. 
Cynamon ogranicza utle-
nianie cholesterolu w wątro-
bie, usprawniając działanie 
odpowiednich enzymów 
antyoksydacyjnych, np. pe-
roksydazy glutationowej.

arjuna
Ziele ayurvedyjskie bogate 

w przeciwutleniacze, koen-
zym Q10 i inne naturalne 
substancje wspomagające 
prawidłową funkcję ukła-
du sercowo-naczyniowego. 
Obniża poziom choleste-
rolu poprzez zwiększenie 
metabolizmu frakcji LDL 
w wątrobie, jednocześnie 

podwyższa stężenie HDL 
we krwi. Według wyników 
badań, 30-dniowe stosowa-
nie Arjuny obniża poziom 
LDL średnio o 25,6%.

aronia
Ten bogaty w antyoksy-

danty owoc efektywnie re-
guluje gospodarkę lipidową 
organizmu i znacząco ogra-
nicza odkładanie się LDL 
w naczyniach krwionośnych. 
Aronia łączy prozdrowotne 
właściwości zielonej herbaty 
i czerwonego wina.

jagody aCai 
to najbogatsze źródło kwasu 
ellagowego, silnego przeciw-
utleniacza, który wpływa na 
ustabilizowanie wielu funkcji 
organizmu, w tym zmniej-
szenie stężenia cholesterolu 
we krwi.

miód 
jest bogaty w przeciwutle-
niacze, głównie flawono-
idy, dzięki czemu rozszerza 
naczynia wieńcowe, obniża 
ciśnienie krwi i poziom cho-
lesterolu oraz usprawnia krą-
żenie. Najlepsze efekty daje 
miód nektarowy w dawce 
60-100 g dziennie, stosowany 
jako zamiennik cukru. Inni 
specjaliści zalecają dawki 25-
50 g dziennie w połączeniu 
z sokiem z cytryny lub gra-
pefruita w stosunku 1:1.

Wiele badań nad właści-
wościami kardiologicznymi 
miodu, prowadzonych od 
lat 70. XX wieku, pokazuje 
jednoznacznie, że miód za-
bezpiecza układ sercowo-na-
czyniowy przed rozwojem 
miażdżycy poprzez znaczne 
obniżenie LDL i trójglice-
rydów oraz podwyższenie 
HDL. Dlatego stanowi bar-
dzo ważny element diety an-

tycholesterolowej, podobnie 
jak inne produkty pszczele 
tj. propolis (kit pszczeli) czy 
pyłek kwiatowy.

Włókna pokarmowe, 
a szczególnie błonnik roz-
puszczalny (pektyna) za-
pobiega ponownemu 
wchłanianiu nadmiaru cho-
lesterolu z jelit. Pektyna two-
rzy osłonkę na cząsteczkach 
cholesterolu i przyspiesza je-
go wydalanie. Innymi słowy, 
pektyny są rozkładane do 
trójkarboksylowych kwa-
sów tłuszczowych, które 
odpowiadają za hamowa-
nie biosyntezy cholesterolu 
w wątrobie. Dzięki swej kon-
systencji wyłapują i usuwają 
kwasy żółciowe z jelit. Ponie-
waż wątroba używa ich do 
produkcji cholesterolu, gdy 
zostaną usunięte, obniża się 
poziom cholesterolu. Specja-
liści radzą, by do codziennej 
diety dodawać około 6 g. roz-
puszczalnego włókna (np. 1 
filiżanka gotowanej fasoli).

Źródła pektyn: owoce 
(np. grejpfrut, pomarań-
cza, jabłko, truskawki), wa-
rzywa (marchew, kapusta, 
brokuły, cebula, kalafior, 
karczoch, papryka, bakła-
żan, seler, szpinak, ziem-
niaki, pomidory), warzywa 
strączkowe (np. fasola, zie-
lony groszek, groch, bób), 
otręby owsiane, ziarna i na-
siona (np. babka płesznik).

grejPfrut
Gastroenterolodzy (spe-

cjaliści chorób przewodu po-
karmowego) stwierdzili, że 
pektyna pochodząca z grejp-
frutów (zawarta w skórce 
i miąższu) już po 3 tygo-
dniach obniża stężenie cho-
lesterolu średnio o 7,6%. Aby 

organizm otrzymał zalecaną 
ilość pektyny, należy zjadać 
dziennie 2,5 filiżanki podzie-
lonych na cząstki grejpfru-
tów (dla urozmaicenia diety 
można zastąpić grejpfruta 
jabłkiem lub pomarańczą).

fasola
Według wyników badań, 

u mężczyzn, którzy jedli co-
dziennie 1,5 filiżanki goto-
wanej fasoli, stwierdzono już 
po 3 tygodniach obniżenie 
stężenia cholesterolu we krwi 
o 20%. 

marChew
Zaleca się spożycie przy-

najmniej 2 marchewek 
dziennie.

otręby owsiane 
obniżają stężenie cholestero-
lu w surowicy w zbliżonym 
stopniu co owoce o dużej 
zawartości pektyn. Z badań 
wynika, że są równie skutecz-
ne jak warzywa strączkowe. 
Aby dostarczać organizmowi 
wystarczającą dawkę roz-
puszczalnego włókna (6g), 
trzeba spożywać 0,5 filiżanki 
otrębów owsianych dziennie 
(obojętnie w jakiej postaci). 
Gwarantuje to obniżenie stę-
żenia całkowitego choleste-
rolu we krwi o około 5,3%.

Zaleca się również jedze-
nie zwykłej owsianki (płatki 
owsiane). Z testów wynika, 
że osoby dodające codzien-
nie 2/3 filiżanki rozdrobnio-
nych ziaren owsa do potraw 
niskotłuszczowych i nisko-
cholesterolowych lepiej ra-
dzą sobie z cholesterolem 
niż te, które przestrzegały 
diety, ale bez dodatku owsa. 
W świecie genetyki szu-
ka się rozwiązań wyho-
dowania odmiany owsa  

cd. na str. 44



44 Porady z Apteki nr 02/2019

z większą zawartością beta-
-glukanu, substancji bezpo-
średnio obniżającej stężenie 
cholesterolu.

jęCZmieŃ 
ma takie same właściwo-
ści antycholesterolowe co 
owies.

otręby ryżowe 
to bogate źródło włókien, 
równie dobre co otręby 
owsa. Z badań na chomi-
kach wynika, że obniżają 
stężenie cholesterolu o po-
nad 25%.

kukurydZa 
równie skutecznie redu-
kuje poziom cholesterolu 
co otręby owsiane i rośli-
ny strączkowe. Według ba-
dań, przyjmowanie 1 łyżki 
stołowej otrębów kukury-
dzianych w każdym posiłku 
(z zupą lub sokiem pomi-
dorowym) przez 12 tygodni 
zapewnia spadek choleste-
rolu o 20%.

babka PłesZnik 
(Psylli semen)

Jej nasiona są wyjątkowo 
bogate we włókna (szcze-
gólnie pektyny). Wyniki 
badań pokazują, że po 8 
tygodniach dodatkowej 
suplementacji nasionami 
babki płesznik stężenie 
cholesterolu spadło o 15%. 
Nasiona babki płesznik to 
doskonała alternatywa dla 
owsa i innych pełnoziarni-
stych produktów, które nie 
zawsze muszą smakować.

Pierwiastki tj. miedź, 
wanad, chrom. Ich niedo-
bór w diecie lub zbyt dużo 
cynku w codziennym ja-
dłospisie w stosunku do 

miedzi, sprzyja wysokiemu 
poziomowi trójglicerydów 
(hipertrójglicerydemia) 
i cholesterolu we krwi.

Źródła miedzi: owoce 
morza, czereśnie, wiśnie, 
orzechy, kasza gryczana. 
Źródła wanadu: czarny 
pieprz, olej sojowy, oliw-
ki. Źródła chromu: pełne 
ziarna zbóż, wątroba, ro-
śliny strączkowe, drożdże, 
jajka.

R o ś l i n n y  e s t e r 
stanolu 
wchodzący w skład marga-
ryn prozdrowotnych (np. 
Benecol) blokuje wchłania-
nie cholesterolu do krwio-
biegu. Zgodnie z wynikami 
badań, spożywanie około 
2g stanolu dziennie obni-
ża cholesterol LDL o oko-
ło 10%.

Spirulina to wysoko-
białkowa odmiana glonów, 
zaliczana do tzw. superżyw-
ności. Według japońskich 
badań redukuje stężenie 
cholesterolu całkowitego 
oraz LDL. Ta wyjątkowa 
alga morska obecnie odnosi 
światowy sukces żywienio-
wy, gdyż jest najbogatsza 
w naturalne substancje od-
żywcze spośród dotąd od-
krytych ziaren, owoców, 
roślin czy środków spożyw-
czych. Wykazuje działanie 
wielokierunkowe, nie tylko 
antycholesterolowe.

Ostropest plamisty to 
roślina silnie oczyszczająca 
organizm. Jej nasiona za-
wierają sylimarynę, natu-
ralną substancję wybitnie 
wzmacniającą pracę wątro-
by i woreczka żółciowego. 
A im sprawniejsza wątro-

ba, tym więcej cholesterolu 
ulega zmetabolizowaniu 
i  wydaleniu. Dodatko-
wo, nasiona ostropestu, 
jak wszystkie inne ziarna, 
stanowią bogate źródło 
błonnika.

Triphala  -  indyj-
ska kompozycja roślin-
na, składająca się z  3 
sproszkowanych owoców 
egzotycznych, które w sy-
nergicznym połączeniu 
wykazują szerokie działa-
nie prozdrowotne. Jednym 
z nich jest owoc Bibhitaki, 
stanowiący bogate źródło 
oleju linolenowego - głów-
ny kwas tłuszczowy, wpły-
wający na podwyższenie 
poziomu frakcji HDL i ob-
niżenie LDL.

Cystone to naturalny 
preparat złożony z 9 roślin, 
wykorzystywany w lecze-
niu schorzeń układu mo-
czowo-żółciowego, m.in. 
kamicy. Zapobiega powsta-
waniu i rozpuszcza istnieją-
ce kamienie, czyli eliminuje 
jeden ze skutków podwyż-
szonego cholesterolu we 
krwi. A sprawniejszy układ 
wydalniczy to łatwiejsze 
usuwanie nadmiaru cho-
lesterolu i brak kamieni.

Colostrum (siara, 
młodziwo) to pierw-
sze mleko matki ssaka 
po porodzie, o wyjąt-
kowych właściwo-
ściach odżywczych 
i pro-immunologicz-
nych. Popularne jest 
stwierdzenie, że su-
plementacja colostrum 
wymienia układ odporno-
ściowy organizmu na nowy, 
a sprawny system immuno-
logiczny to czystsza krew 

i mniej cholesterolu.

Czosnek - dużo surowe-
go czosnku obniża stęże-
nie frakcji tłuszczowych we 
krwi. Całe szczęście, dzięki 
zaawansowanym metodom 
naukowym, dostępne są 
wyciągi i ekstrakty z czosn-
ku, dlatego jego zapach już 
nie jest problemem.

Trawa cytrynowa 
(ang. lemongrass) to bar-
dzo popularna przypra-
wa w kuchni orientalnej, 
która, według badań, ob-
niża stężenie cholesterolu 
o ponad 10%. Prawdopo-
dobnie dochodzi do reakcji 
enzymatycznej, hamują-
cej wytwarzanie choleste-
rolu z prostszych postaci 
tłuszczów. 
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Aktywowany węgiel 
drzewny jest często stoso-
wany przy dolegliwościach 
jelitowych. Wiąże się on 
z cząsteczkami cholesterolu 
i bezpiecznie je usuwa. Jed-
no z badań wykazało spadek 
LDL o 41% przy podawa-
niu 8g aktywowanego węgla 
3x dziennie przez 4 
tygodnie! 

Witaminy i minerały ob-
niżające poziom chole-
sterolu. Ich włączenie do 
diety wymaga konsultacji 
lekarskiej!

niaCyna 
(kwas nikotynowy, wita-
mina PP z grupy witamin 
B) redukuje stężenie cho-

lesterolu całkowitego 
oraz LDL. Najle-

piej zaczynać od 
małych dawek 

niacyny - 100 mg dziennie. 
Dawkę należy piramidalnie 
zwiększać przez kilka tygo-
dni, dochodząc do 1-2g 3x 
dziennie (dawka dobowa 
3-6 g). Nagłe wprowadze-
nie wysokich dawek może 
wywołać uderzenia krwi do 
głowy, zaburzenia żołądko-
wo-jelitowe oraz pogorsze-
nie czynności wątroby.

witamina C 
to silny przeciwutleniacz, 
który podnosi poziom 
ochronnego HDL. Według 
specjalistów 1g tej witami-
ny dziennie może zwiększyć 
stężenie HDL o 8%. Bada-
nia dowodzą, że dodawanie 
witaminy C do pokarmów 

bogatych w pektyny ob-
niża LDL skuteczniej 
niż same pektyny. Całe 
szczęście wiele owo-
ców i warzyw o du-
żej zawartości pektyn 

(cytrusy, pomidory, 

ziemniaki, truskawki i szpi-
nak) są równocześnie bogate 
w witaminę C.

witamina e 
ma działanie przeciwutle-
niające i obniża frakcję LDL, 
podnosząc HDL. W przy-
padku stosowania leków 
przeciwkrzepliwych należy 
skonsultować się z lekarzem 
przed rozpoczęciem kuracji 
uzupełniającej witaminę E.

waPŃ 
przyjmuje się dla wzmocnie-
nia kości, jednakże ma on 
także dobroczynny wpływ na 
układ krążenia. Wyniki ba-
dań dowodzą, że codzienne 
podawanie 1g wapnia przez 
8 tygodni obniża stężenie 
cholesterolu o 4,8%, nato-
miast 2 g dziennie węglanu 
wapnia przez 12 miesięcy 
prowadzi do redukcji cho-
lesterolu o 25%.

cd. na str. 46



46 Porady z Apteki nr 02/2019

Fakty i mity
 o diecie cholesterolowej

JAJKA
Mimo tego, że jaja kurze 
zawierają dużo cholesterolu 
(275 mg), według ekspertów 
około 2/3 populacji dobrze 
radzi sobie z nadmiarem 
cholesterolu spożywczego. 
Organizm człowieka dosto-
sował się do jego wysokiej 
podaży poprzez odpowied-
nią regulację produkcji wła-
snego cholesterolu. 

W jednym z badań 50 pa-
cjentów jadło przez 6 tygo-
dni po 3 duże jaja dziennie 
- tylko u 1/3 badanych pod-
niosło się stężenie chole-
sterolu we krwi. Dlatego 
najlepiej ograniczyć się do 3 
jajek tygodniowo. Choleste-
rol zawarty jest tylko w żółt-
ku, można więc bez obawy 

spożywać białko, np. za-
miast całego jajka dodawać 
do ciasta białko z dwóch jaj, 
można przyrządzać omle-
ty lub jajecznicę z 1 całego 
jajka z dodatkiem białka 
z nawet 4 jajek. 
W sklepach ze zdrową żyw-
nością można nabyć jajka 
niskocholesterolowe, za-
wierające od 15 do nawet 
50% mniej cholesterolu niż 
zwykłe.

CZERWONE MIĘSO 
mimo tego, że jest dostawcą 
tłuszczów nasyconych, mo-
że być składnikiem zdrowej 
dla serca diety, ale musi być 
chude i starannie oczysz-
czone z tłuszczu. Brytyj-
scy badacze zalecili grupie 
mężczyzn z bardzo wyso-
kim stężeniem cholestero-

lu dietę niskotłuszczową 
i bogatą we włókna (200 g 
bardzo chudego czerwo-
nego mięsa dziennie). Za-
wartość tłuszczów w diecie 
wynosiła 27% całkowitej 
ilości kalorii, a nie 40%, jak 
w przeciętnym jadłospisie. 
Poziom cholesterolu w ba-
danej grupie spadł o 18,5%. 
Konkluzja: Jeśli wystarcza-
jąco zredukuje się zawar-
tość tłuszczów w diecie, 
trochę mięsa nie zaszkodzi. 

CHUDE MLEKO jest 
zalecane w dużej ilości. 
W jednym z badań ochot-
nicy wypijali 1litr chudego 
mleka dziennie jako uzu-
pełnienie zwykłej diety. Po 
12 tygodniach stężenie cho-
lesterolu spadło średnio 
o 8%. Eksperci twierdzą, że 

pewien związek chemiczny, 
zawarty w pozatłuszczowej 
frakcji chudego mleka, ha-
muje wytwarzanie chole-
sterolu w wątrobie.

KAWA znacznie podnosi 
poziom cholesterolu przy 2 
i więcej fi liżankach dzien-
nie, oczywiście kawa natu-
ralna, mielona, zaparzana 
„po turecku” lub gotowana. 
Takiego działania nie wy-
kazuje kawa rozpuszczalna 
i parzona w domowym eks-
presie. Dotąd sądzono, że 
odpowiedzialna za wzrost 
cholesterolu jest kofeina, 
jednak, według fi ńskich ba-
dań, wina leży po stronie 
niezidentyfi kowanej sub-
stancji uaktywniającej się 
przy parzeniu kawy.

cd. ze str. 45



ogólne ZaleCenia 
obniżająCe PoZiom 
Cholesterolu we krwi

Walka z otyłością. Im 
większa nadwaga, tym więcej 
cholesterolu. Wiele wyników 
badań wyraźnie pokazuje 
bezpośredni związek mię-
dzy masą ciała a poziomem 
cholesterolu - każdy dodat-
kowy kilogram podnosi je-
go stężenie. Wskazana jest 
dieta składająca się w 2/3 
z owoców, warzyw, prze-
tworów mącznych i pełno-
ziarnistych, tylko 1/3 może 
pochodzić z mięsa i przetwo-
rów mlecznych.

Natomiast najlepszy mo-
del diety antycholesterolo-
wej to dieta jarska z dużą 
ilością surowizn, w tym co-
dzienna porcja kefi ru z do-
datkiem otrąb lub płatków 
kukurydzianych.

Gimnastyka i inna ak-
tywność fi zyczna zapobiega 
zatykaniu tętnic przez złogi 
LDL. Według kardiologów 
jednym z najskuteczniejszych 
sposobów zwiększania stę-
żenia ochronnego HDL jest 
energiczne uprawianie ćwi-
czeń, które jednocześnie 
zmniejszają poziom złego 
LDL. Ruch wspomaga or-
ganizm w pozbywaniu się 
z krwi tłuszczów dostarcza-
nych w posiłkach, co chro-
ni tętnice przed zaleganiem 
w nich złogów cholesterolu.

Palenie tytoniu to nie-
wątpliwie szkodliwy czyn-
nik. Nawet 20 papierosów 
tygodniowo podnosi stęże-
nie cholesterolu! U palaczy 
istnieje tendencja do spad-
ku poziomu HDL, jednak 
rzucenie nałogu daje szybką 
i wyraźną poprawę.

Relaks i odpoczynek -
pacjenci kardiologiczni, któ-
rzy przestrzegają diety nisko-
cholesterolowej i pamiętają 
o codziennym relaksie, szyb-
ciej dochodzą do zdrowia. 

Kadzidła ,  tj .  mir-
ra lub commiphora mu-
kul wspomagają obniżanie 
cholesterolu, bowiem zawie-
rają guggulsteron - aktywny 
składnik redukujący chole-
sterol, prostaglandyny oraz 
lipidy, działające ochronnie 
na serce, przeciwdziałające 
wolnym rodnikom oraz sty-
mulujące tarczycę.

Hydrożel kwasu me-
tylokrzemowego to bez-
smakowy, bezzapachowy, 
chemicznie obojętny i nie-
wchłanialny przez ustrój żel, 
który wyjątkowo efektywnie 
wyprowadza z organizmu 

najbardziej szkodliwe dla 
zdrowia substancje, w tym 
nadmiar cholesterolu.

sPrawdZanie PoZiomu 
Cholesterolu

Po raz pierwszy poziom 
cholesterolu powinien być 
zbadany w wieku 20 lat. Naj-
lepiej badanie powtarzać co 
5 lat lub częściej, jeśli w ro-
dzinie występowały choroby 
układu sercowo-naczynio-
wego, prowadzi się siedzący 
tryb życia lub pali.

Generalnie zaleca się po-
miary pod kontrolą lekarza, 
jednak w sprzedaży są do-
stępne domowe analizato-
ry krwi, które umożliwiają 
stałą i natychmiastową kon-
trolę poziomów TC, LDL 
i HDL.
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Lody 
dla ochłody, 

a potem… 
angina

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.

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
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Bardzo często chorujemy 
na nią latem, szczególnie 

gdy panują upały, a my 
mamy ochotę na zimny 

napój czy lody. Niestety, 
nawet nie myślimy o tym, 

że za chwilę ochłody 
możemy zapłacić 

przywitaniem anginy 

Lody  
dla ochłody,  

a potem…  
angina
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D  
o  rozwoju choroby 
dochodzi najczę-
ściej w porze wa-
kacji, ponieważ 

wtedy bakterie mają idealne 
warunki namnażania. 

Objawy zapalenia migdał-
ków podniebiennych – tak 
właściwie nazywa się cho-
roba - są bardzo dokuczliwe 
i występują często w dość na-
silonym stopniu. 

 �PRZYCZYNY
Migdałki podniebienne, 

które na co dzień stanowią 
fortecę obronną organizmu 
przed infekcjami, są nara-
żone na zwiększoną inwazję 
drobnoustrojów chorobo-
twórczych. Zwykle radzimy 
sobie sami z lekką infekcją, 
np. przeziębieniem, ewen-
tualnie wspomagamy su-
plementacją witaminową. 
Niestety w przypadku anginy 
dochodzi do dużego ataku 

mikrobów, więc migdałki 
najzwyczajniej w świecie nie 
mogą same pozbyć się intru-
zów. Tworzy się wówczas stan 
zapalny. 

 Najczęściej za rozwój an-
giny odpowiadają bakterie 
z grupy paciorkowców, ale 
bywa, iż sprawcami są wi-
rusy albo grzyby. Wbrew 
opinii krążącej wśród pa-
cjentów jest to choroba za-
raźliwa w znacznym stopniu. 
Poprzez kichanie czy kaszel 
zarażony człowiek „wysyła” 
zarazki w dalszą podróż. 

 �OBJAWY
Okres namnażania bakterii 

trwa od 3 do 5 dni. Po upły-
wie tego czasu pojawia się 
wysoka temperatura - nawet 
do 40 st. Celsjusza, dreszcze, 
ból gardła i głowy. Często 
dzieci skarżą się na „kluchę” 
w gardle i ból przy przełyka-

niu. Błona śluzowa gardła 
jest zaczerwieniona, a wę-
zły chłonne zdecydowanie 
powiększone. Zdarza się, że 
na migdałkach pojawia się 
biały nalot, co oznacza an-
ginę ropną. Jeśli sprawcami 
są wirusy, takiego nalotu nie 
ma. Dolegliwości te mogą się 
utrzymywać nawet do 10 dni.

 �DIAGNOZA 
I LECZENIE
Zwykle rozpoznanie an-

giny nie stanowi problemu 
dla lekarza, czasem jednak 
konieczne jest wykonanie 
badania na obecność bakterii 
paciorkowych. Specjalny test 
pokaże, czy w gardle obecne 
są bakterie odpowiedzialne 
za chorobę. Podczas anginy 
występuje znaczne pogorsze-
nie samopoczucia, stąd też 
zaleca się pozostanie w łóż-
ku. Absolutnie konieczna jest 
izolacja chorego od innych 

osób ze względu na ryzyko 
zarażenia.

Niestety z anginowym 
wrogiem upora się tylko an-
tybiotyk przepisany przez 
lekarza. Stosuje się głównie 
te z grupy penicylin. Nie-
zwykle ważne jest dokładne 
stosowanie się do zaleceń 
lekarza i nie skracanie czasu 
przyjmowania leku. Mimo że 
samopoczucie poprawia się 
dość szybko, leczenie może 
potrwać nawet do 14 dni. 

Bakterie, które przeżyły, 
mogą stanowić źródło wtór-
nych zakażeń. Zalicza się do 
nich: gorączkę reumatyczną 
- bardzo niebezpieczne powi-
kłanie mogące spowodować 
nabytą wadę serca oraz zapa-
lenie kłębuszkowe nerek - 
w konsekwencji prowadzące 
do niewydolności. Częstymi 
powikłaniami po anginie są: 



Najczęściej za rozwój anginy 
odpowiadają bakterie z grupy 

paciorkowców, ale bywa, iż 
sprawcami są wirusy albo 

grzyby. Wbrew opinii krążącej 
wśród pacjentów jest to choroba 

zaraźliwa w znacznym stopniu. 
Poprzez kichanie czy kaszel 

zarażony człowiek „wysyła” 
zarazki w dalszą podróż. 
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zapalenie ucha środkowego, 
zatok obocznych nosa czy 
węzłów chłonnych. Są one 
jednak zdecydowanie mniej 
groźne dla organizmu.

Oprócz zaleconego an-
tybiotyku można stosować 
środki obniżające tempe-
raturę, tabletki do ssania, 
zmniejszające obrzęk gar-
dła, a także przeróżne płu-
kanki ułatwiające usuwanie 
bakterii. Należy wypijać spo-
rą ilość płynów. Polecane są 
letnie herbatki ziołowe, owo-
cowe soki i przetarte zupy 
z dużą ilością warzyw.

 �PROFILAKTYKA
Na anginę nie ma szcze-

pionki, co nie oznacza, że 
jesteśmy całkiem bezbron-
ni. Aby się przed nią uchro-
nić należy przestrzegać kilku 
ważnych zasad. Najbardziej 
oczywiste jest unikanie osób 
chorych, ale z wiadomych 
względów jest to czasem 
utrudnione. Należy zwrócić 
uwagę, aby każdy z domow-
ników używał oddzielnych 
sztućców niż chory, myć do-
kładnie ręce. Oprócz tego 
dieta powinna być tak uło-
żona, aby obfi towała w du-

żą ilość świeżych owoców 
i warzyw. Codzienna porcja 
ruchu – nawet gdy pogoda 
nie sprzyja - będzie naszym 
sprzymierzeńcem w walce 
nie tylko z anginą, ale z in-
nymi chorobami. Można 
wspomagać organizm lekami 
zwiększającymi odporność, 
jednak w tym przypadku 
trzeba zasięgnąć porady 
lekarza.

Podstawą zapobiegania 
anginie jest także leczenie 
wszelkich stanów zapalnych 
w okolicy gardła, czyli zapa-

lenia dziąseł, zębów czy uszu. 
I najważniejsze - unikanie 
tzw. szoków termicznych. 
Gdy na dworze upał, nie się-
gajmy po napój z lodówki 
czy bardzo zmrożone lody. 
Można ugasić pragnienie na-
wet letnią wodą, a lody zjeść 
lekko roztopione - smakują 
równie dobrze. Ostrożność 
jest też wskazana przy ką-
pielach czy plażowaniu. Po 
długim korzystaniu ze słoń-
ca nie wskakujmy od razu 
do chłodnej wody – angina 
ma wtedy idealne warunki 
do rozwoju.

ZDECYDOWA-
NĄ WIĘKSZOŚĆ 

WŚRÓD CHORYCH 
STANOWIĄ 

DZIECI.

Ma to związek z ich ukła-
dem odpornościowym, 
a w szczególności z mig-
dałkami. Zdarza się, że 
w samych migdałkach by-
tuje pewna ilość „uśpionych” 
bakterii, które uaktywniają 
się podczas przegrzania, wy-
wołując chorobę. Jeśli dziec-
ko często zapada na anginę, 
następstwem może być prze-
rost migdałków, a co za tym 
idzie zmniejszenie funkcji 
obronnej lub nawet jej brak. 

Aby nie dopuścić do po-
wstawania kolejnych zaka-
żeń, wskazuje się usunięcie 
przerośniętych migdałów.
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głowy
Zawroty

Układ 
równowagi, który 

zapewnia właściwą posta-
wę i możliwość przemieszczania 

składa się z narządu przedsionko-
wego zwanego inaczej błędnikiem, 

który znajduje się w uchu wewnętrz-
nym, narządu wzroku i zmysłu czu-

cia głębokiego, znajdującego się 
w skórze, mięśniach, ścię-

gnach, okostnej

D  
la właściwego utrzymania równowagi 
niezbędna jest prawidłowa czynność 
co najmniej dwóch układów recepto-
rów. W mózgu człowieka przekazywa-

ne informacje z receptorów są stale analizowane 
i gwarantują właściwe napięcie mięśni i prawi-
dłową postawę. 

Jeśli mózg otrzyma sprzeczne informacje płynące 
z tych narządów albo dochodzi do nieprawidłowe-
go przetwarzania danych, wówczas dochodzi do 
zawrotów głowy i zachwiania równowagi.
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Zawroty głowy są 
odcz uciem subiektywnym, 

są zaw� e objawem, a nigdy 
samodzielnym schorz eniem. 

każdy chory uskarżający się na 
zawroty głowy odczuwa i opisuje 

je inaczej. niektórzy określają 
je jako uczucie wirowania 

otoczenia, chwianie, zataczanie, 
kołysanie, zapadanie się czy 

ściąganie w bok. Czasami czują się 
osłabieni i oszołomieni, a nawet 

zdezorientowani. dla innych 
zawrotami głowy są mroczki przed 

oczami, zaburzenie widzenia, 
unoszenie się, falowanie podłogi, 

schodów czy chodnika. nie ma 
chyba człowieka, który chociaż 

raz w swoim życiu nie doświadczył 
zawrotów głowy, gdyż odczuwamy 
je na przykład podczas szybkiego 

wirowania w tańcu czy płynąc łodzią 
po dużej fali. naukowcy oceniają, że 
25% społeczeństwa cierpi z powodu 
zawrotów głowy, które utrudniają 

im życie osobiste i zawodowe. 

  Nikt nie powinien lekce-
ważyć sytuacji, gdy często 
pojawiają się zawirowania 
i różne niepokojące objawy 
jak zaburzenia równowagi, 
którym mogą towarzyszyć 
nudności czy nawet wymio-
ty oraz kiedy wydaje się, że 
upadamy bez jakiejkolwiek 
przyczyny. 

Pojawienie się paniki, od-
czuwanie dzwonienia i szu-
mu w uszach oraz kiedy 
wydaje się, że pomieszcze-
nie, w którym się znajduje-
my, wiruje lub kołysze się też 
powinno być sygnałem, żeby 
porozmawiać o tych kłopo-
tach z lekarzem. Często przy 
zawrotach głowy występu-
je bladość skóry, poty i bóle 
głowy. Może także wystąpić 
oczopląs, czyli mimowolne 
szybkie ruchy gałek ocznych, 
świadczące o uszkodzeniu 
układu równowagi.

Zawroty głowy trwają 
czasami chwilę, ale bywa 
też, że kilka dni lub nawet 
tygodni. 

Nie można ich bagateli-
zować, ponieważ mogą być 
wynikiem zaburzenia czyn-
ności ucha wewnętrznego, 
nerwu słuchowego lub ją-
der ślimakowych i ich dróg 
w pniu mózgu i móżdżku.

 Szybko mijające zawroty 
zdarzają się wszystkim lu-
dziom. Chwilowe niedotle-
nienie mózgu, nagła zmiana 
pozycji, niskie ciśnienie, pro-
blemy z uszami, przejściowa 
niedyspozycja, stres czy bu-
rza hormonalna powodują, 
że odczuwamy zawirowania. 
Kiedy zawroty się powtarzają 
i trwają długo, musimy się za-
stanowić, czy nie są objawem 
poważnej choroby.

cd. na str. 54
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 Najczęstszą przyczyną 
zawrotów głowy są infek-
cje wirusowe narządów 
równowagi w uchu we-
wnętrznym (błędnika) al-
bo uszkodzenie mózgu. 

Są one wynikiem ogra-
niczenia odbioru lub złego 
przetworzenia sygnałów, któ-
re mówią o położeniu ciała. 
Zawroty głowy, z uwagi na 
sposób odczuwania przez 
chorego, mogą przybierać 
charakter wirowania oto-
czenia - takie odczuwanie 
zawrotów nazywane jest 
układowym i towarzyszy 
zaburzeniom narządu rów-
nowagi. Kiedy choremu wy-
daje się, że to on się porusza, 
wówczas mamy do czynienia 
z zawrotami nieukładowymi, 
wywołanymi przez zaburze-
nia pracy mózgu.

 Kiedy zawrotom gło-
wy towarzyszy drętwienie 
twarzy, rąk czy nóg zazwy-
czaj po jednej stronie ciała 
oraz pojawiają się trudno-
ści w mówieniu, trzeba na-
tychmiast szukać pomocy 
lekarskiej, bo może to być 
udar mózgu. 

Pomoc specjalisty jest 
również konieczna, jeżeli 
przy zawrotach głowy wy-
stępuje wysoka gorączka 
i biegunka, gdyż może to 
być następstwem zakaże-
nia bakteryjnego organi-
zmu (sepsa) albo wstrząsu 
toksycznego.

 Zawroty głowy bywa-
ją skutkiem ucisku na 
nerw, towarzyszą zabu-
rzeniom lękowym w de-
presji, dokuczają często 
przy migrenach. 

Gdy chory cierpi na miaż-
dżycę, to mózg otrzymuje 
za mało składników odżyw-
czych i tlenu, co skutkuje za-
wrotami. Zawroty są również 
skutkiem ubocznym nie-
prawidłowej pracy serca, 
skoków ciśnienia, słabego 
natlenienia krwi. Za niedo-

Zawroty głowy są też na-
stępstwem urazów czasz-
kowo-mózgowych jak 
krwiaki, pourazowe stłu-
czenie mózgu, wstrząśnie-
nie mózgu i mogą się wiązać 
z uszkodzeniem struktur 
równowagi. 

Nikt nie powinien 
lekceważyć sytuacji, 
gdy często pojawiają 

się zawirowania i różne 
niepokojące objawy jak 
zaburzenia równowagi, 

którym mogą towarzyszyć 
nudności czy nawet 
wymioty oraz kiedy 

wydaje się, że upadamy 
bez jakiejkolwiek 

przyczyny

tlenienie mózgu odpowie-
dzialne są zwężone tętnice 
szyjne. Należy pamiętać, aby 
badać sobie poziom tak zwa-
nego złego cholesterolu LDL 
i kontrolować przy pomocy 
USG tętnice szyjne, nawet 
kiedy inne badania wyklu-
czają miażdżycę.

Zawroty głowy rzadko 
kojarzymy z kręgosłupem, 
a bardzo często są one wy-
nikiem przeciążenia szyj-
nego odcinka. 

Zawroty głowy, kiedy wy-
stępują z oczopląsem, mogą 
być pierwszym objawem 
stwardnienia rozsianego, 
natomiast w padaczce mo-
gą być objawem samego 
napadu, aurą poprzedzają-
cą napad lub konsekwencją 
napadu.

 Zaburzenia równowagi, 
a co za tym idzie i zawro-
ty głowy mogą być wyni-
kiem zatrucia organizmu 
lekami (na przykład aspi-

ryna, chinina), jadem kieł-
basianym, grzybami albo 
alkoholem.

 Poważnym problemem 
dla wielu ludzi, a szczególnie 
dla dzieci, są zawroty głowy 
w czasie podróży (choroba 
lokomocyjna). Przyczyną 
zawrotów jest nadmierne 
pobudzenie błędnika spo-
wodowane ruchem pojazdu. 
Układ nerwowy otrzymu-
je sprzeczne komunikaty 
z ucha wewnętrznego, oczu, 
receptorów w mięśniach 
i stawach.

Coraz większym proble-
mem stają się zawroty głowy 
u osób w podeszłym wieku, 
gdyż są one wynikiem zło-
żonego procesu zwyrod-
nieniowego dotyczącego 
wszystkich elementów zmy-
słu równowagi.

Diagnostyka i leczenie 
zawrotów głowy zwykle 
jest domeną neurologów 
lub laryngologów. 

Chcąc postawić właściwą 
diagnozę lekarz musi prze-
prowadzić wywiad z chorym, 
na podstawie którego okre-
śli pochodzenie zawrotów. 
Często potrzebne są dodat-
kowe badania jak badanie 
słuchu, próby błędnikowe, 
EKG, rezonans magnetycz-
ny czy inne. 

Po przeprowadzonych ba-
daniach specjalista postawi 
diagnozę, chociaż nie za-
wsze jest ona łatwa i zaleci 
odpowiednie leczenie, że-
by zmniejszyć lub całkowi-
cie wyeliminować uciążliwe 
objawy, zwiększając jedno-
cześnie komfort życia osoby 
chorej.

cd. ze str. 53
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– weź to na zimno
Krioterapia

Leczenie zimnem
 sięga początku całej 

ludzkości i medycyny. 
Starożytni mędrcy zalecali 
wyziębienie ciała w celach 
zmniejszenia bólu, krwa-
wienia i obrzęku. Kiedy 

w XIX wieku fizycy odkryli, 
że gazy można skraplać, 

rozwinęła się 
kriogenika.
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DOBRO BLISKICHSEN

Nazwa produktu leczniczego: Tabex, cytyzyna (Cytisinum), 1,5 mg, tabletki powlekane. Wskazania do stosowania: Leczenie uzależnienia 
od nikotyny. Stosowanie produktu leczniczego Tabex pozwala na uzyskanie stopniowego zmniejszenia zależności organizmu od nikotyny 
i odzwyczajenie od palenia tytoniu bez objawów odstawienia nikotyny. Końcowym celem stosowania leku Tabex jest trwałe zaprzestanie uży-
wania produktów zawierających nikotynę. Przeciwwskazania: Tabex jest przeciwwskazany w przypadku nadwrażliwości na substancję 
czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, jak również w przypadku: niestabilnej dławicy piersiowej, przebytego niedawno 
zawału serca, klinicznie istotnych zaburzeń rytmu serca, niedawno przebytego udaru mózgu, w okresie ciąży i karmienia piersią.
Podmiot odpowiedzialny: Sopharma Warszawa Sp. z o.o. KM/mat.dla.pacj./TAB/12.2018/02

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.

ZDROWIE

WOLNOŚĆ

r e k l a m a

W  pierwszej 
p o ł o w i e 
XX wieku 
chłodziwa 

płynne zaczęto stosować 
w leczeniu zmian dermatolo-
gicznych, a także powierzch-
niowych nowotworów 
złośliwych i niezłośliwych. 
Koncepcja krioterapii na-
rodziła się w latach sie-
demdziesiątych ubiegłego 
stulecia. Ekstremalnie ni-
skie temperatury, od minus 
160°C do minus 100°C, dzia-
łające bardzo krótko, bo 2-3 
minuty, wywołują ustrojowe 
reakcje na zimno, wspoma-
gając w ten sposób leczenie 
podstawowe i ułatwiają le-
czenie ruchem, przyczynia-
jąc się do reakcji obronnej 
organizmu.

Zimnolecznictwo 

Wzmacnia mięśnie, ko-
ści, likwiduje obrzęki, przy-
spiesza regenerację tkanek, 
zwiększa wydzielanie en-
dorfi n, uśmierza ból, po-
prawia ukrwienie skóry, 
przyspiesza złuszczanie 
naskórka, wzmacnia od-
porność, ujędrnia skórę 
i odmładza. 

Oddziaływanie zim-
na na organizm przebiega 
w dwóch etapach. Najpierw 
następuje zwężenie naczyń 
krwionośnych i zmniejsza 
się przepływ krwi, w wyni-
ku czego obniża się meta-
bolizm, w drugim etapie, 
broniąc się przed zimnem, 
rozszerzają się naczynia 
krwionośne, powodując 
czterokrotnie większy prze-
pływ krwi. W  związku 
z tym zwiększa się dotle-
nienie najgłębszych tkanek 
organizmu.

Leczenie niskimi tempe-
raturami można podzielić 
na dwa typy:

 � krioterapię miejscową, 
zwaną też kriodestrukcją

 � krioterapię ogólną.

Krioterapia 
miejscowa 

Polega na obniżaniu tem-
peratury skóry i tkanek 
głębiej położonych, a tym 
samym powoduje prze-
krwienie głębokie okoli-
cy poddanej zabiegowi. 
W niskich temperaturach 
powierzchniowe naczynia 
krwionośne zmniejszają 
swoją średnicę, jednocze-
śnie swoją średnicę zwięk-
szają naczynia głębokie. 

Dzięki temu uzyskujemy 
przekrwienie struktur głę-
boko ułożonych. Taki stan 
utrzymuje się około czterech 
godzin. Krioterapia miejsco-
wa przeprowadzana jest przy 
użyciu specjalnego aplika-
tura, który na miejsce zmie-
nione chorobowo oddziałuje 
temperaturą nawet do minus 
140°C. Zabieg taki przepro-
wadza się w kilku cyklach, 
powodując kolejno zamraża-

nie komórek, pęknięcie błon 
biologicznych oraz niszcze-
nie chorej tkanki i likwida-
cję głębokiego przekrwienia 
okolic sąsiednich.

 Krioterapia miejsco-
wa stosowana jest głów-
nie w okresie wczesnych 
urazów, gdyż pomaga 
w zmniejszeniu bólu, pro-
cesu zapalnego, obrzęków, 
zwiększa zakres ruchu 
w stawie. Dzięki tym zabie-
gom czas rekonwalescencji 
stawu po urazie znacznie się 
skraca.

Wskazania do krio-
terapii  miejscowej:

 � występowanie broda-
wek skórnych

 � leukoplakia (rogowace-
nie białe)

 � kłykciny kończyste
 � naczyniaki
 � rwa kulszowa
 � urazy kolana, barku
 � łuszczycowe zapalenie 
stawów

 � reumatoidalne zapale-
nie stawów

 � stłuczenia, skręcenia, 
zwichnięcia, naderwa-
nia mięśni, uszkodzenie 
ścięgien, więzadeł

 � zmiany zapalne stawów 
o podłożu metabolicz-
nym - dna moczanowa

 � niedowłady i przykurcze
 � obrzęki po urazach

Przeciwwskazania do 
krioterapii:

 � ropne schorzenia skóry, 
świeże blizny i rany

 � choroby krwi
 � wyniszczenie organizmuZimnolecznictwo 

wzmacnia mięśnie, 
kości, likwiduje 

obrzęki, przyspiesza 
regenerację tkanek, 

zwiększa wydzielanie 
endorfi n, uśmierza 

ból, poprawia 
ukrwienie skóry, 

przyspiesza 
złuszczanie 

naskórka, wzmacnia 
odporność, ujędrnia 

skórę i odmładza. 
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Zimnolecznictwo 
wzmacnia mięśnie, kości, 

likwiduje obrzęki, przyspiesza 
regenerację tkanek, zwiększa 

wydzielanie endorfi n, uśmierza 
ból, poprawia ukrwienie 

skóry, przyspiesza złuszczanie 
naskórka, wzmacnia 

odporność, ujędrnia skórę 
i odmładza 

Krioterapia ogólna 

Polega na leczeniu zim-
nem w specjalnych ko-
morach kriogenicznych 
w oparach ciekłego azotu 
o temperaturze do minus 
160°C. Przed przystąpie-
niem do zabiegów krioge-
nicznych należy wykonać 
badania internistyczne, na 
które składa się osłucha-
nie płuc i serca, palpacyj-
ne badanie jamy brzusznej 
i otrzymać od lekarza za-
świadczenie o braku prze-
ciwwskazań do stosowania 
tych zabiegów. Zawsze 
przed wejściem do ko-
mory kriogennej mierzo-
ne jest również ciśnienie 
krwi. Zabieg krioterapii 
składa się z trzech etapów: 
przygotowania, kriogenii 
i kriorehabilitacji.

 Zanim jednak wejdzie 
się do komory przygoto-
wawczej, trzeba zaopa-

trzyć się we właściwy strój, 
taki jak spodenki, koszul-
ka, rękawiczki, wysokie 
skarpety, opaska na uszy 
(wszystko musi być z na-
turalnych tkanin), również 
potrzebne jest odpowied-
nie obuwie oraz maseczka 
ustno-nosowa, ułatwiająca 
oddychanie.

 

 Pierwszy etap polega na 
dreptaniu w miejscu przez 
30 sekund w pomieszczeniu, 
gdzie panuje temperatura 

około minus 50°C - 60°C, aby 
organizm przywykł do zim-
na. Następnie przechodzi się 
do komory właściwej, gdzie 
jest już znacznie zimniej, bo 
minus 120°C - 160°C. W cza-
sie przebywania w komorze 
kriogenicznej trzeba pamię-
tać o odpowiednim oddycha-
niu. W komorze nie odczuwa 
się zimna tylko lekkie szczy-
panie w ręce i nogi, a skóra się 
lekko zaczerwienia. 

Po wyjściu z komory roz-
poczyna się gimnastyka, 
która trwa około 30 minut, 
powodując, że do wyziębio-
nych organów i komórek 
dociera ciepła, bardzo silnie 
utleniona krew, która, krą-
żąc szybciej niż zwykle, do-
daje organizmowi ogromną 
energię.

Podsumowując, możemy 
stwierdzić, że terapia zim-
nem nie tylko pomaga w le-
czeniu wielu schorzeń, ale 

Terapia zimnem 
nie tylko pomaga 

w leczeniu wielu 
schorzeń, ale jest 

również eliksirem 
młodości. Zabieg 

w komorze 
kriogennej jest 

jak skorzystanie 
z gabinetu odnowy 

biologicznej. 

jest również eliksirem mło-
dości. Zabieg w komorze 
kriogennej jest jak skorzy-
stanie z gabinetu odnowy 
biologicznej. Krioterapia 
spowalnia proces starzenia 
i poprawia koloryt skóry, 
zwiększa odporność orga-
nizmu, siłę mięśni, wzmac-
nia naczynia krwionośne, 
rozluźnia. 

W związku ze zwiększo-
nym wydzielaniem endorfi n 
poprawia się samopoczucie. 
Krioterapia działa antyde-
presyjnie i może być terapią 
wspomagającą w leczeniu de-
presji. Zabiegi te oczyszczają 
organizm z toksyn i popra-
wiają wszystkie jego funkcje.

W połączeniu z właściwą 
dietą krioterapia może też 
wspomagać odchudzanie.
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Nowotwory

Skóra jest 
największym oraz 

najwszechstronniej 
wyspecjalizowanym 

narządem 
w organizmie 

człowieka 

skóry
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O
  rgan ten zbudo-
wany z naskórka, 
skóry właściwej 
oraz warstwy 

podskórnej, pełni rozma-
ite funkcje - chroni przed 
ciepłem, słońcem, uszko-
dzeniami oraz infekcjami, 
pomaga kontrolować tem-
peraturę ciała, utrzymuje 
wodę i tłuszcz. Skóra pro-
dukuje również witaminę 
D oraz barwnik - melani-
nę, a także odbiera bodźce 
ze środowiska (ból, dotyk, 
temperaturę).

Wiele symptomów cho-
robowych znajduje swo-
je odzwierciedlenie na 
powierzchni skóry. Dla przy-
kładu: problemy z gojeniem 
ran mogą sugerować cukrzy-
cę, nadmierna suchość skóry 
może świadczyć o proble-
mach z tarczycą, a bladość 
to potencjalny objaw niedo-
krwistości, braku żelaza lub 
awitaminozy. Istnieje rów-
nież szereg chorób nowotwo-
rowych skóry, które wynikają 
z nieprawidłowo przebiega-
jących procesów podziału 
komórek. Nowe komórki są 
produkowane pomimo tego, 
że nie są potrzebne, a stare 
lub uszkodzone komórki nie 
giną wtedy, kiedy powinny.

Przyjmuje się, że raki skó-
ry stanowią 8 - 10% wszyst-
kich nowotworów złośliwych, 
z czego 70 - 80% to raki pod-
stawnokomórkowe, ok. 20% 
to raki kolczystokomórkowe, 
a 1-3% to czerniaki.

rak 
Podstawnokomórkowy 
cechuje się miejscowym 
wzrostem oraz niewielką 
zdolnością do tworzenia prze-

rzutów. Najczęściej powstaje 
w miejscach narażonych na 
działanie promieni słonecz-
nych, głównie na twarzy (czo-
ło, okolice nosa i oczodołów). 
Rzadziej powstaje na dekolcie, 
plecach i ramionach. Zazwy-
czaj narasta powoli. Wcześnie 
rozpoznany jest praktycznie 
w 100% wyleczalny, jednak 
w zaawansowanym stadium 
może doprowadzić do znacz-
nych deformacji skóry i tka-
nek głębszych. Najczęściej 
manifestuje się w postaci 
twardych, połyskliwych, ja-
snych lub częściowo upig-
mentowanych guzków. 
W Europie częstość wystę-
powania tego nowotworu sza-
cuje się na 100/100.000 os.

rak 
kolCZystokomórkowy
jest nowotworem znacznie 
rzadziej występującym niż rak 
komórek podstawnych. Ce-
chuje się szybkim wzrostem 
i dużą złośliwością, wykazu-
jąc skłonność do naciekania 
(czyli wrastania komórek raka 
do tkanek położonych pod gu-
zem) i rozprzestrzeniania się 

Naskórek (epider-
ma), stanowiący naj-
bardziej zewnętrzny 
płaszcz skóry, zbudo-
wany jest z nieustannie 
złuszczających się kera-
tynocytów. Cykl życia 
zdrowej komórki na-
błonka w warunkach 
normalnych wynosi 
ok. 26 - 28 dni. Po tym 
czasie martwe komór-
ki z warstwy rogowej 
oddzielają się od reszty 
komórek, a ich miejsce 
zajmują nowe (stała od-
nowa naskórka). 

Skóra właściwa, 
znajdująca się pod na-
skórkiem, zawiera na-
czynia krwionośne, 
limfatyczne, gruczoły 
oraz liczne włókna kola-
genowe i sprężyste. 

Połączenie skóry wła-
ściwej z warstwą na-
błonka odbywa się za 
pomocą tzw. błony 
podstawnej. 

Pod skórą właściwą 
znajduje się warstwa 
podskórna zbudowa-
na z tkanki łącznej oraz 
komórek tłuszczowych. 
Ilość komórek tłusz-
czowych zależna jest 
od płci, wieku, sposobu 
odżywiania, trybu życia, 
czynności hormonów 
oraz stanu metabolizmu.

 Tłuszcz zgroma-
dzony pod skórą sta-
nowi zapas źródła 
energii, warstwę izola-
cyjną oraz chroni przed 
urazami.

drogą przerzutów. Zmiany 
zlokalizowane są najczęściej 
na granicy błon śluzowych 
i skóry (czerwień wargowa 
- szczególnie warga dolna), 
w okolicach nosa, oczodo-
łów i narządów płciowych. 
Przebieg raka kolczystoko-
mórkowego jest zależny od 
umiejscowienia, rozległości 
i stopnia naciekania podłoża. 

Do objawów niepokoją-
cych zaliczyć należy: gwał-
towny wzrost masy guza, 
stwardnienie, tworzenie się 
owrzodzeń oraz krwawienia. 
Skłonność do przerzutów 
zwiększa się w przypadku roz-
woju nowotworu na podłożu 
blizn i przewlekłych stanów za-
palnych. Rokowania raka kol-
czystokomórkowego zależą od 
tego, w jakim stadium zostaje 
rozpoznany. Stany bez prze-
rzutów mają dobre rokowania 
- ok 90% przypadków wyle-
czenia. Statystyki wyleczeń 
raka kolczystokomórkowego 
z przerzutami są znacznie gor-
sze i wynoszą mniej niż 50%, 
dlatego niezwykle istotna jest 
szybka diagnostyka.

cd. na str. 60
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CZerniak

Czerniak jest nowo-
tworem złośliwym, wy-
wodzącym się z komórek 
bar wnikowych skór y 
(melanocytów). 

Jest jednym z  najpo-
w a ż n i e j s z yc h  t y p ów 
nowotworu, ponieważ za-
awansowany może się roz-
przestrzeniać do innych 
części ciała. Jak poważnym 
nowotworem jest czerniak 

Na częstotliwość zapadania na choroby nowotworowe 
skóry wpływ mają także czynniki osobnicze, uznawane 

za predysponujące do powstania raka skóry:

jasna karnaCja, 

rude włosy, duża ilość pieprzyków

CZynniki genetyCZne

przypadki choroby w rodzinie zwiększają ryzyko zachorowania

wiek

starsze osoby, po 50. roku życia, częściej zapadają na raka skóry

PrZyjmowanie leków 

immunosupresyjnych lub światłouczulających (np. psolarenu, 
obecnego w niektórych ziołach)

ChroniCZne stany ZaPalne skóry 

lub owrzodzenia

bliZny i PoParZenia

albiniZm, skóra Pergaminowa 

i inne choroby genetyczne

Do czynników środowiskowych indu-
kujących powstawanie zmian nowotwo-

rowych zaliczamy:

Promieniowanie uV

Udowodniono, że długa ekspozycja na 
słońcu oraz częste wizyty w solarium 
sprzyjają powstawaniu raka skóry. 
Faktem jest, że nowotwory skóry są 
częstsze w krajach słonecznych, np. 
w Australii czy południowych regionach 
Stanów Zjednoczonych

CZynniki ChemiCZne 

Arsen, smoła pogazowa, pochodne wę-
glowodorów aromatycznych, których ilość 
zwiększa się wraz ze wzrostem zanieczysz-
czenia środowiska, środki ochrony roślin 
(herbicydy), preparaty grzybobójcze

CZynniki biologiCZne 

Np. wirus brodawczaka ludzkiego 
(HPV)

pokazują dane statystyczne.
Rocznie w Polsce od-

notowuje się szacunkowo 
2.000 nowych zachorowań, 
z czego ok. 1.000 kończy się 

zgonem. Czerniak może 
rozwinąć się z istniejącego 
pieprzyka lub jako zupełnie 
nowa narośl na skórze. Naj-
częściej umiejscawia się na 
skórze pleców u mężczyzn 
lub na nogach u kobiet, ale 
może pojawić się w zasadzie 
wszędzie tam, gdzie wystę-
pują komórki barwnikowe, 
np. na błonach śluzowych 
(w jamie ustnej, odbytni-
cy), w siatkówce oka, skórze 
pod paznokciami, a nawet 
na podeszwie stóp i dłoni. 

Lekarz lub wyspecjali-
zowana pielęgniarka może 

Lekarz lub 
wyspecjalizowana 

pielęgniarka 
może stwierdzić, 

czy nietypowo 
wyglądający 

pieprzyk powinien 
być uważnie 

obserwowany 
lub usunięty.

stwierdzić, czy nietypowo 
wyglądający pieprzyk po-
winien być uważnie ob-
serwowany lub usunięty. 
Niebezpieczeństwo poja-
wienia się czerniaka rośnie 
z wiekiem, ale jest to choro-
ba dotykająca ludzi w każ-
dym wieku. Dynamiczny 
przyrost nowych zachoro-
wań w naszej strefie geo-
graficznej związany jest 
z ekspozycją na promienie 
UV (intensywne opalanie 
się na słońcu, w solariach, 
epizody poparzeń słonecz-
nych w dzieciństwie).

cd. ze str. 59
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mięsaki
Tym terminem określa 

się bardzo różne nowo-
twory tkanek miękkich, 
np. tkanki mięśniowej, 
naczyniowej, tłuszczowej, 
nerwowej oraz włóknistej. 
Mięsaki mogą także wy-
stępować w skórze. Włók-
niakomięsak guzowaty 
skóry to rodzaj nowotwo-

ru o niskim lub pośrednim 
stopniu złośliwości. Może 
przyjmować nieregularne 
kształty i rozprzestrzeniać 
się w formie wypustek lub 
palczastych rozgałęzień. 
Przerzuty występują jed-
nak rzadko, a najczęstszym 
problemem związanym 
z leczeniem są nawroty 
miejscowe. 

Prawie 50% włókniako-
mięsaków skóry pojawia 
się na tułowiu, rzadziej na 
kończynach, głowie i szyi. 
Najczęściej choroba ta do-
tyka pacjentów pomiędzy 
20. a 50. rokiem życia, cho-
ciaż spotyka się ją również 
u dzieci i osób starszych. 

Włókniakomięsak gu-
zowaty skóry może mieć 

zabarwienie różowe, ciem-
noczerwone lub nawet 
niebieskawe, zwłaszcza na 
obrzeżach. 

Nieleczony może two-
rzyć większą masę guzo-
watą, która ostatecznie 
przekształca się w duży 
grzybiasty guz. 

rak Z komórek 
merkla 

rak neuroendokrynny 
skóry

Rak komórek Merkla to dość 
rzadki, pierwotny rak skóry 
o dużej złośliwości, wywodzą-
cy się z komórek Merkla, czyli 
wyspecjalizowanych komó-
rek naskórka, odbierających 
bodźce czuciowe. Występuje 
zazwyczaj u osób starszych, po 
70. roku życia. Pomimo iż za-
chorowania na ten typ nowo-
tworu należą do rzadkości (0,23 
na 100.000 os.), to jego przebieg 
jest gwałtowny, a rokowania 
do wyleczenia są mało opty-
mistyczne. Istnieją przesłanki 
o wirusowym podłożu tego 
nowotworu. 

 Zwykle objawia się jako 
twardy, niebolesny guzek, 
o gładkiej powierzchni, naj-
częściej na skórze głowy i szyi 
(50% przypadków) oraz koń-
czyn (40% przypadków), czy-
li miejsc bardziej narażonych 
na działanie promieniowania 
UV. W połowie przypadków 
w momencie rozpoznania 
obecne są już przerzuty do 
węzłów chłonnych. W 35% 
występują też przerzuty od-
ległe, przede wszystkim do 
płuc, mózgu, wątroby i kości.

Stosowaną według zale-
ceń metodą leczenia jest chi-
rurgiczne usunięcie ogniska 
pierwotnego wraz z regional-
nymi węzłami chłonnymi 
oraz radio- i chemioterapia. 
Niestety, u połowy pacjen-
tów może wystąpić nawrót 
choroby po leczeniu. Zwa-
żywszy na wiek pacjentów 
oraz zaawansowane stadium 
choroby, często jedyną me-
todą leczenia jest leczenie 
paliatywne.

ZłoŚliwa Plama 
soCZewiCowata

to pozornie niegroźna zmia-
na skórna, która przez wiele 
lat może nie dawać żadnych 
niepokojących objawów, ale 
praktycznie w 90% przypad-
ków jest zapowiedzią roz-
wijającego się czerniaka. 
Plamka ta występuje głów-
nie u kobiet w okolicach po-
liczków i na skroniach, a tym 
co odróżnia ją od piegów jest 
fakt, iż pomimo ekspozycji 
na słońce nie ciemnieje.

Przyczyną ich rozwoju jest 
kumulujący się efekt pobu-
dzania do wzrostu nietypo-
wych melanocytów przez 
promienie słoneczne. 

Czasami na powstawanie 

złośliwych plamek socze-
wicowatych wpływ mają 
współistniejące choroby ge-
netyczne, np. zespół Peutza-
-Jeghersa, zespół Leoparda, 
zespół Carneya czy skóra 
pergaminowa. 

 W tym przypadku plamy 
mogą pojawić się na wargach 
i błonie śluzowej jamy ustnej, 
a zmianom tym mogą towa-
rzyszyć polipy oraz inne no-
wotwory złośliwe.

Choroba bowena
Chorobę Bowena uważa się 
za przedinwazyjną formę ra-
ka kolczystokomórkowego. 
Charakterystyczne dla tej 
choroby są zmiany płasko-
-wyniosłe, dobrze odgra-
niczone od skóry zdrowej, 
o czerwonej lub brunatnej 
barwie i gładkiej lub nierów-
nej powierzchni. W środ-
kowej części zmiany mogą 
pojawiać się powierzchowne 
pęknięcia oraz ciemniejsze 
zabarwienie. 

Choroba dotyka głównie 
skóry kończyn i tułowia. 
Trzy do jedenastu procent 
przypadków zachorowań 
ulega transformacji no-
wotworowej. Udowodnio-
no, że na rozwój choroby 

wpływ mają takie czynniki 
jak: uszkodzenie skóry przez 
promieniowanie słoneczne, 
toksyny, immunosupresja, 
przewlekłe stany zapalne 
skóry, a także infekcje wiru-
sowe (wirus brodawczaka 
ludzkiego HPV-16).

Profi laktyka
chorób 

nowotworowych 
skóry

Pomimo ogromnej 
wiedzy na temat raka 
skóry i przyczyn jego 
występowania, a także 
wydawałoby się dużej 
świadomości społecz-
nej, jak pokazują bada-
nia, nie jest nam łatwo 
dostosować się do zasad 
profilaktyki przeciw-
nowotworowej. Słoń-
ce każdemu kojarzy 
się z urlopem i miłym 
wypoczynkiem, dlate-
go nic dziwnego, że tak 
trudno zrezygnować 
nam z relaksu na świe-
żym powietrzu, zwłasz-
cza w kraju, gdzie przez 
dziesięć długich miesię-
cy tego słońca po prostu 
nie ma.

cd. na str. 62
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Rozsądek i świadome opalanie to klucz do zachowania 
zdrowej skóry i długiego życia. 

Dlatego wybierając się na letni wypoczynek, koniecz-
nie pamiętajmy, aby:

ograniCZyć do minimum PrZebywanie na 
słoŃCu w godZinaCh międZy 11.00 a 15.00 (KIEDY 
NASZ CIEŃ JEST KRÓTSZY OD NAS SAMYCH)

STOSOWAĆ KOSMETYKI NA SKÓRĘ Z filtrami 
słoneCZnymi uVa i uVb (TYLKO REGULARNE 
STOSOWANIE - KILKA RAZY W CIĄGU DNIA - PRZYNOSI 
REZULTAT)

Chronić skórę PRZED PROMIENIOWANIEM UV, 
NIE TYLKO EMITOWANYM PRZEZ SŁOŃCE, ALE 
RÓWNIEŻ ODBIJANYM PRZEZ PIASEK I WODĘ ORAZ 
PRZENIKAJĄCYM PRZEZ CHMURY, SZYBY I UBRANIA 
O LEKKIM SPLOCIE.

osłaniać Ciało ZA POMOCĄ PARASOLI 
SŁONECZNYCH, PLAŻOWYCH NAMIOTÓW, OKULARÓW 
I KAPELUSZY

SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NALEŻY POŚWIĘCIĆ SKÓRZE 
DZIECKA, W TYM PRZYPADKU STOSUJEMY ZASADĘ: im 
wyżsZy filtr - tym lePsZy

osoby starsZe POWINNY PRZESIADYWAĆ 
WYŁĄCZNIE W MIEJSCACH ZACIENIONYCH, POD 
DRZEWEM LUB PARASOLEM.

Bardzo istotne jest także 
szybkie zgłaszanie się do 
lekarza osób podejrzewa-
jących u siebie pojawienie 
się zmian nowotworowych 
skóry. 

Każde znamię barwniko-
we lub pozbawione barw-
nika na skórze, błonach 
śluzowych (wargi, srom, 
okolice odbytu), w oku, 
rozwijające się pod pa-
znokciem, ulegające jakim-
kolwiek przeobrażeniom, 
powinno być niezwłocznie 

skonsultowane i przebada-
ne przez lekarza specjalistę. 

Profi laktyka i wczesne 
wykrywanie raka skóry, 
zarówno zmiany pier-
wotnej jak i nawrotów, 
mają podstawowe zna-
czenie dla przebiegu le-
czenia oraz jego efektów. 
Najbardziej skuteczne jest 
bowiem leczenie zmian 
o najmniejszym stopniu 
zaawansowania, bez wy-
stępujących przerzutów do 
innych tkanek.

cd. ze str. 61
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Lato w pełni
D

w pełniwięcej
w pełni

D

w pełniwięcej
witaminy

Ostatnio 
bardzo często mówi się 

o witaminie  D. Dlaczego właśnie 
ona jest tak ważna dla naszego 

organizmu?



r e k l a m a

Nazywana jest wi-
taminą „słońca” 
lub „życia”. Nie-
stety, okazuje się, 

że mamy jej o wiele mniej niż 
nasz organizm potrzebuje. 
Poniekąd ma to związek ze 
sposobem jej pozyskiwania 
przez człowieka. 

wytwarzana jest pod 
wpływem słońca, 

a dokładnie powstaje 
z cholesterolu, kiedy 
wystawiamy ciało na 
promienie słoneczne. 

Tak naprawdę jest ona hor-
monem steroidowym, nie-
zbędnym dla prawidłowego 
funkcjonowania człowieka. 
Rozpuszcza się w tłuszczach, 
stąd też jej obecność w pro-
duktach obfitujących w te 
składniki pokarmowe. Warto 
zaznaczyć, iż najkorzystniej 

działa w postaci naturalnej, 
dostarczanej wraz z poży-
wieniem. Średnio około 
40% populacji cierpi na nie-
dobór witaminy D, z czego 
większość stanowią starsze 
osoby. Jednak to już w wie-
ku niemowlęcym konieczne 
jest podawanie witaminy D 
w postaci kropelek. Ma to na 
celu zapobieganie poważnym 
konsekwencjom zdrowot-
nym w układzie kostnym. 
Ponadto, bardzo często jej 
niedobór rzutuje na ogólny 
rozwój dziecka.

Krzywica

Najczęstszym powikła-
niem awitaminozy witami-
ny D jest krzywica. Dotyczy 
dzieci od drugiego miesiąca 
do trzeciego roku życia.

Pierwszymi objawami są:
 � utrata łaknienia

cd. na str. 65

Szcz ególnie w witaminę D 
obfi tują następujące 

produkty żywnościowe:

• ryby: mieCZnik, łosoŚ, tuŃCZyk
• wątroba wołowa

• sery żółte
• jajka

• mleko
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 � drażliwość
 � zwiększona potliwość
 � niepokój
 � skłonność do zaparć
 � opóźnione zarastanie 
ciemiączka

 � napady drgawek
 � niedokrwistość
 � płaskostopie
 � opóźnione wyrzynanie 
pierwszych ząbków.

Niestety, ilości zawarte 
w żywności nie są dla nas wy-
starczające, stąd też potrzeba 
suplementacji. Ponadto, kli-
mat nie ułatwia sprawy, gdyż 
większość roku stanowią dni 
pochmurne, więc trudniej 
wytworzyć odpowiednią 
dawkę witaminy samemu. 

oczywiście przesadna 
ekspozycja na 

słońce jest wręcz 
niebezpieczna dla 
zdrowia. wiąże się 

z ryzykiem wystąpienia 
oparzeń słonecznych, 

a co za tym idzie 
może doprowadzić 

do rozwoju groźnych 
chorób, do których 

należy czerniak 
skóry - najbardziej 

niebezpieczna postać 
nowotworu.

W celu rozpoznania prze-
prowadza się badanie RTG 
oraz badania krwi. Jeśli cho-

cd. ze str. 64

dzi o leczenie krzywicy u ma-
lucha, stosuje się zwiększone 
indywidualnie dawki wita-
miny D. Oczywiście należy 
zadbać, aby w diecie dziecka 
nie zabrakło tłuszczów, które 
są niezbędne dla przyswoje-
nia witaminy. Efekt terapii 
jest widoczny najczęściej po 
kilku miesiącach leczenia.

Osteopenia, 
osteoporoza

Kolejnym objawem niedo-
boru wit. D może być oste-
openia, a w późniejszym 
czasie osteoporoza, czyli 
rozmiękanie kości. Przypa-
dłość ta dotyka głównie ko-
biet około 50. roku życia, ale 
zdarza się, że chorują męż-
czyźni. U pań ma to ścisły 
związek z gospodarką hor-
monalną, wtedy bowiem 
poziom estrogenów spada, 
pociągając za sobą zmniej-
szone wchłanianie wapnia 
i fosforu, a tym samym ob-
niża się też ilość witaminy 
D. Każda ciąża niesie za sobą 
bagaż huśtawek hormonal-
nych, a maluch rozwijający 
się w łonie matki potrzebuje 
w szczególności budulca dla 
swojego kośćca, „podbiera-
jąc” od mamy ważne skład-
niki. Właśnie w tym okresie 
ważne jest, aby kobieta dbała 
o swoja dietę również pod 
kątem zawartości witaminy 
D. W związku z tym panie 
są bardziej predysponowa-
ne i narażone na złamania 

i pęknięcia kości nawet pod-
czas dość lekkich urazów. 
W takich przypadkach bez-
względnie musi nastąpić po-
daż preparatów wapnia, które 
zawierają również większe 
dawki witaminy D.

 Witamina D ma tak-
że udowodnione działanie 
przeciwdepresyjne. Powo-
duje łagodne obniżenie na-
silonych objawów depresji, 
która szczególnie uaktywnia 
się w porze szarych, jesien-
nych dni.

W celu uzupełnienia po-
ziomu witaminy D zaleca-
ne jest przede wszystkim 
umiarkowane przebywanie 
na słońcu - oczywiście ma-
jąc na myśli miesiące letnie 
wykluczamy najbardziej nie-
korzystne godziny (11-15) 
oraz podaż suplementów 
doustnych w zwiększonych 
dawkach.

dla 
dorosłych optymalna 

dawka wynosi 
200 iu, co odpowiada 

5 mikrogramom 
i stanowi 100% 

dziennego 
zapotrzebowania 
organizmu. jest to 

norma ustalona 
przez krajową 

radę suplementów 
i odżywek według 

norm unii europejskiej.

Według polskiej normy 
z 1997 roku zaleca się na-
stępujące spożycie:

 � niemowlęta i dzieci do 
ukończenia pierwszego 
roku życia 20 mikrogra-
mów (800 IU)

 � dzieci 1-9 lat 15 
mikrogramów(600 IU)

 � wszyscy powy-
żej 10. roku życia 10 
mikrogramów(400 IU).

 Jak wiadomo, niedobór, 
ale też nadmiar, szkodzi. Tok-
syczność witaminy D zda-
rza się bardzo rzadko i tylko 
w przypadku stosowania bar-
dzo wysokich dawek (po-
wyżej 2500 mikrogramów) 
przez bardzo długi czas. Nie-
mniej jednak, aby uzyskać 
pewność, czy potrzebujemy 
suplementacji w postaci kap-
sułek czy kropli, niezbędne 
jest wykonanie badan krwi, 
w celu oznaczenia jej dokład-
nego poziomu w naszym 
organizmie.

M.S.

 Witamina 
D ma także 

udowodnione 
działanie 

przeciwdepresyjne. 
Powoduje 

łagodne obniżenie 
nasilonych 

objawów depresji, 
która szczególnie 

uaktywnia się 
w porze szarych, 

jesiennych dni.



Już w starożytności  
znany był fakt, że 

Jest się tym, co się Je. 
ważne Jest, aby nasze 
pożywienie składało 

się z odpowiednich 
produktów, Jednak 

niezwykle ważne Jest ich 
połączenie. 

Niebezpieczne 
związki  
na talerzu
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D  
obre samopoczu-
cie, witalność, 
a  także radość 
z życia w dużym 

stopniu zależą od odpo-
wiednio skomponowanej 
zdrowej diety, której podsta-
wą są białka, węglowodany 
i tłuszcze. 

Białka
Białka są podstawo-

wym budulcem naszego 
organizmu. 

Są to związki organiczne, 
które odgrywają ogromną 
rolę w funkcjonowaniu tkan-
ki mózgowej, mięśniowej 
i organów wewnętrznych. 
Regulują procesy przemiany 
materii i wiele funkcji nasze-
go organizmu. Odpowiednia 
ilość białek decyduje o nor-
malnym wzroście i rozwoju. 
W niektórych przypadkach 
służą organizmowi jako źró-
dło energii. Dzieje się tak, 
gdy brakuje tłuszczów i wę-
glowodanów. Trawienie 
białka odbywa się etapowo 
i w kilku narządach, w spo-
sób mechaniczny, chemiczny 
i enzymatyczny. Trawienie 
białek zaczyna się w żołądku, 
w którym enzym zwany pep-
syną zaczyna trawić białko. 
Potem nadtrawione białko 
przesu-

wa się do dwunastnicy, gdzie 
sok trzustkowy, który zawie-
ra enzymy działające w śro-
dowisku obojętnym, trawi 
je dalej. Białka z dwunast-
nicy przesuwane są do jelita 
cienkiego. Tam dochodzi do 
powstawania dwupeptydów 
i aminokwasów, które żyłą 
zwrotną wędrują do wątroby. 
Aminokwasy transportowa-
ne są do wszystkich tkanek 
tak, aby komórki mogły pro-
wadzić syntezę białek. Roz-
pad i synteza aminokwasów 
przebiega w naszym organi-
zmie nieustannie, a o szyb-
kości tego procesu decyduje 
sposób odżywiania. Głód po-
woduje szybszy rozpad bia-
łek w wątrobie, za to synteza 
białek w mięśniach zmniej-
sza się.

Węglowodany
Natomiast podstawowym 

źródłem energii są dla nas 
węglowodany. 

Węglowodany, czyli cukry, 
są niezbędnym składnikiem 
pokarmowym. W przypad-
ku niedostatecznej ilości 
węglowodanów następuje 
niecałkowite ich spalanie 
i powstają ciała ketonowe, 
które zakwaszają organizm. 
Węglowodany są magazy-
nowane w organizmie czło-

wieka w niewielkich 
ilościach. Trawie-

nie ich polega na 
rozłożeniu do 
najprostszej 
postaci cukru. 
Trawienie cu-
krów to en-
zymatyczny 

rozkład wie-
locząstkowych 

w i e l o c u k r ów 
na jednocukry jak 

glukoza, fruktoza, ga-

laktoza, bo tylko takie pro-
ste związki mogą być łatwo 
wchłaniane przez błonę ślu-
zową jelit do krwiobiegu 
i spożytkowane jako pali-
wo czynności życiowych dla 
mikroskopijnych komórek 
mięśni serca, nóg, rąk, mó-
zgu itp. Żaden ruch nie do-
kona się bez surowca jakim 
jest węglowodan - glukoza. 
Węglowodany skrobiowe 
z makaronów, ziemniaków, 
pieczywa itp. pokrywają 

połowę zapotrzebowania 
energetycznego. Skrobia jest 
trawiona stopniowo przez 
wiele godzin i stabilnie zasila 
organizm w energię. Trawie-
nie skrobi do glukozy, która 
daje energię fizjologiczną, 
umożliwiają enzymy z grupy 
amylaz, którą wydzielają śli-
nianki jamy ustnej. Ze wzglę-
du na krótki czas trawienia 
w jamie ustnej enzym ten nie 
jest w stanie rozłożyć całości 

Organizm 
ludzki nie 

ma możliwości 
magazynowania białek, dlatego 

muszą one być dostarczane 
na bieżąco, a zapotrzebowanie 

na nie jest sprawą indywidualną. 
Produkty bogate w białko to między 

innymi: jaja, drób, wołowina, 
ryby, produkty mleczne, 
a także orzechy i rośliny 

strączkowe.

cd. na str. 68
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pokarmu (wskazane jest dłu-
gie przeżuwanie). W żołąd-
ku trawienie skrobi ustaje, 
gdyż w kwaśnym środowi-
sku żołądka amylaza ule-
ga dezaktywacji. Dalszy 
rozkład skrobi następuje 
w dwunastnicy pod wpły-
wem amylazy trzustkowej. 
Skrobia w postaci dwucu-
kru maltozy zostaje przez 
enzymy trzustkowe dopro-
wadzona do produktu fi-
nalnego trawienia, jakim 
jest cukier prosty glukoza. 
Finał trawienia węglowo-
danów ma miejsce w jelicie 
cienkim. 

Tłuszcze
Kolejnym podstawo-

wym składnikiem naszej 
diety są tłuszcze. 

Tłuszcze zwane lipidami 
lub trójglicerydami posia-
dają dwukrotnie większą 
wartość kaloryczną niż 
węglowodany. Są ważnym 
budulcem tkanek ciała i pa-
liwem napędzającym czyn-
ności  życiowe. Są również 
rozpuszczalnikiem umoż-
liwiającym wchłanianie 
z pokarmu niezbędnych dla 
prawidłowego funkcjono-
wania organizmu witamin 
A, D, E 
i  K. 

cd. ze str. 67

Tłuszcze zawarte w poży-
wieniu powinny dostarczać 
30% energii. Zapotrzebo-
wanie na tłuszcze u osób 
dorosłych wynosi około 
1 gram na kilogram masy 
ciała, przy czym lipidów 
pochodzenia roślinnego 
powinno być więcej niż 
zwierzęcego. Jeśli dostar-
czymy organizmowi zbyt 
dużo tłuszczu to zostanie 
on zmagazynowany pod 
postacią tkanki tłuszczo-
wej. Tłuszcze są głównym 
źródłem materiału zapa-
sowego. Dzięki spożywaniu 
tłuszczy organizm może 
prowadzić oszczędną go-
spodarkę białkami i wita-
minami z grupy B. 

Tłuszcze dzielimy na: 
nasycone, jedno- lub wie-
lonienasycone. Do na-
syconych należą smalec, 
margaryny, tłuste mięsa. Są 
niepożądanym składnikiem 
diety, który powinniśmy 
ograniczyć do minimum, 
gdyż powodują na przykład 
miażdżycę. Przygotowanie 
do procesu trawiennego li-
pidów następuje w jamie 
ustnej. Nawilżanie śliną jest 
niezbędne, gdyż rozdrob-
niony pokarm w środowi-
sku wodnym umożliwia 

dostarczenia enzy-
mów trawiennych 

do wszystkich 
c z ą s t e c z e k . 
N a s t ę p n i e 
tłuszcze do-
stają się do 
ż o ł ą d k a , 
gdzie kwas 
solny i enzy-

my takie jak 
lipaza żołąd-

kowa zaczynają 
emulgację, czyli roz-

Powinniśmy spożywać węglowodany 
złożone o niskim indeksie glikemicznym, 

gdyż wówczas glukoza uwalniana jest 
stopniowo i dostarcza energię przez 

dłuższy czas. 

Do takich produktów należą płatki 
owsiane, ryż, ciemne pieczywo, kasze, 
makarony, otręby pszenne, warzywa. 

Inaczej jest gdy spożywamy węglowodany 
takie jak cukier, miód, słodycze, ciasta, 
owoce, białe pieczywo, batony. W tym 

przypadku następuje gwałtowny wzrost 
poziomu cukru we krwi i błyskawicznie 

dostarczana jest energia przynosząc 
więcej szkody niż pożytku.

Tłuszcze 
jedno- lub 

wielonienasycowe 
mają dobry wpływ na nasz 

organizm, prowadząc do lepszego 
funkcjonowania układu krążenia, 

a nawet lepszej pracy mózgu. 
Znajdują się one między innymi 

w tłustych rybach, nasionach 
rzepaku, siemienia lnianego, 
słonecznika, oliwie z oliwek 

czy w orzechach.

drobnienie dużych kropel 
tłuszczu na mniejsze. Z żo-
łądka tłuszcze przedostają 
się do dwunastnicy, gdzie 
mieszają się z żółcią, któ-
ra powoduje intensywną 
emulgację. Do dwunast-
nicy również wydzielane 
są enzymy produkowane 
w trzustce (lipaza trzustko-
wa, fosfolipaza i esterazy). 

Koniec procesu trawien-
nego tłuszczów następuje 

w jelicie cienkim. Do krwi 
wydzielane są substancje 
biologiczno-czynne.

Przestrzegając pewnych 
podstawowych zasad ży-
wieniowych możemy do-
starczyć organizmowi 
więcej energii z mniej-
szych ilości pożywienia 
i na odwrót. 

Jeżeli do naszych je-
lit wrzucamy co popad-
nie, możemy spowodować 
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dysfunkcję zaburzającą 
niezwykle istotne proce-
sy życiowe. Konieczne jest 
unikanie nieprawidłowego 
łączenia produktów żywno-
ściowych w jednym posiłku. 

istnieją takie 
PołąCZenia, 

które wZajemnie 
utrudniają swoje 

strawienie, a nawet 
Potrafią PożyteCZne 
substanCje Zamienić 
w ZwiąZki toksyCZne. 

Jadalne grzyby w połą-
czeniu z alkoholem mogą 
sprawić nam niemiłą nie-
spodziankę. Szczególnie 
trzeba uważać, gdy będzie-
my jeść grzyby o nazwie 
czernidlak pospolity. Zawie-
rają one bowiem substancję 
zwaną kopryną, która za-
trzymuje trawienie alkoho-
lu. Wypicie nawet kieliszka 
alkoholu po upływie dwóch 
dniu od zjedzenia tych grzy-
bów powoduje gwałtowne 
reakcje, kończące się nawet 
śmiercią.

Niektóre produkty od-
działują na siebie nieko-
rzystnie i mimo iż każdy 
z nich z osobna służy nasze-
mu zdrowiu, to połączone ze 
sobą w jednej potrawie stają 
się bezwartościowe. 

Przykładem takiego złego 
połączenia może być świeży 
ogórek, który, wydawałoby 
się, jest dobrym składnikiem 
sałatek (nie zawiera dużo ka-
lorii), a jednak tak nie jest. 
Zawiera on w sobie specy-
ficzny składnik askorbinozę, 
enzym utleniający witaminę 
C. Już łyżeczka soku z ogór-
ków zniszczy całą witaminę 
C w sałatce z pomidorów, 

Jeżeli do naszych jelit 
wrzucamy co popadnie, 
możemy spowodować 

dysfunkcję zaburzającą 
niezwykle istotne procesy 

życiowe. Konieczne jest 
unikanie nieprawidłowego 

łączenia produktów 
żywnościowych w jednym 

posiłku

papryki i natki pietruszki, 
która powinna być bogac-
twem witaminy C. Ogórki 
zatem można i trzeba jeść, 
ale zawsze oddzielnie, bez 
żadnych warzyw.

Smażenie ryb morskich 
na oleju słonecznikowym 
czy kukurydzianym jest 
kolejnym przykładem nie-
właściwego połączenia 
składników. Ryby morskie, 
które powinniśmy jadać 
często, bo są prawdziwym 
eliksirem młodości, za-
wierają kwasy tłuszczowe 
omega 3, które neutralizują 
prostaglandyny powodu-
jące zmiany zapalne w sta-
wach, nowotworowe oraz 
zaburzenia układu nerwo-
wego. Rywalem kwasów 
omega 3 są kwasy omega 6, 
które występują w wymie-
nionych olejach, tłumiąc 
korzystne działanie kwa-
sów znajdujących się w ry-

bach. Najkorzystniej jest, 
gdy zamienimy tłuszcze na 
olej rzepakowy lub lniany, 
który jest bogatym źró-
dłem pożądanych kwasów 
tłuszczowych. Zły stosu-
nek tych kwasów w naszym 
pożywieniu jest jednym 

z ważniejszych czynników 
przyspieszających starze-
nie organizmu. Najlepszym 
rozwiązanie jest pieczenie, 
gotowanie na parze czy gril-
lowanie ryb.

Innym przykładem 
szkodliwego połączenia 
produktów jest kanapka 
z białym serem i pomido-
rem. Bardzo częste jedzenie 
takiego zestawu może skoń-
czyć się chorobą stawów. 
Kwasy zawarte w pomido-
rach łączą się z wapnem za-
wartym w serze. Powstają 
wówczas nierozpuszczalne 
kryształki, które gromadzą 
się w stawach, wywołując 
silne bóle. Oczywiście po 
zjedzeniu kilku kanapek 
z serem i pomidorem nie 
wywołamy tej dolegliwości, 
ale stosowanie takiej diety 
przez dłuższy czas może być 
niebezpieczne.

cd. na str. 70
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Również niekorzystnym 
połączeniem jest picie 
mocnej herbaty do ciasta 
drożdżowego. Garbniki za-
warte w herbacie ogranicza-
ją wchłanianie białek oraz 
wiążą wapń, magnez, żelazo, 
cynk i niszczą witaminę B1, 
której ciasto drożdżowe jest 
zasobnym źródłem. Ciasta 
drożdżowe jedzmy więc, 
popijając słabym naparem 
herbacianym. Kiedy pije-

my herbatę, nie powinni-
śmy jej wzbogacać sokiem 
z cytryny, albowiem zawiera 
ona nieprzyswajalny glin, 
który pod wpływem kwasu 
znajdującego się w cytry-
nie zmienia się w cytry-
niam glinu, który odkłada 
się w ludzkich tkankach, 
między innymi w mózgu. 
Istnieją przypuszczenia, 
że może on być przyczy-
ną powstawania choroby 
Alzheimera.

cd. ze str. 69

Zbyt wyszukane potrawy oraz te, w których występuje za dużo składników, 
mogą powodować problemy z trawieniem. Przykładem może być 

popularny hamburger. Składniki źle się wchłaniają, zanieczyszczają 
krew, a nawet spowalniają myślenie. Jeżeli chcemy być zdrowi 

warto pamiętać o podstawowych zasadach łączenia pokarmów.

1
Wysokobiałkowe pokarmy jedzmy na począt-
ku posiłku, gdyż białko potrzebuje dużej ilości 
soków żołądkowych do trawienia.

2
Białka, tłuszcze i skrobię najlepiej łączyć z zielo-
nymi nieskrobiowymi warzywami zielonymi 
(warzywa liściaste, zielone zioła, seler naciowy, 
zielony groszek, świeża zielona fasola, cebula, cu

                              kinia i inne).

3
W jednym posiłku spożywajmy tylko jeden 
rodzaj skrobi, albowiem każdy wymaga inne-
go środowiska trawiennego.

4
Słone pokarmy jedzmy przed innymi, ponie-
waż sól pobudza wydzielanie soków 
trawiennych.

5
Ze względu na prostą strukturę węglowoda-
nów spożywajmy słodkie owoce i pokarmy 
słodzone oddzielnie z innymi pokarmami, 
które zawierają białko i skrobię.

6
Tłuszcze łączmy z produktami skrobiowy-
mi, ponieważ nie opóźniają procesów 
trawiennych.

7
Pamiętajmy, że kwaśne produkty takie jak 
cytryny, limonki, grejpfruty, pomarańcze 
pomagają w trawieniu tłuszczów.

8
Mleka nie łączmy z innymi produktami, 
a szczególnie z mięsem, gdyż ma wówczas 
tendencje do ścinania się, co uniemożliwia 
prawidłowe trawienie.

9
Nie zapominajmy o tym, że picie soków 
owocowych wcześniej niż po 2 godzinach 
po posiłku może zaburzyć trawienie.

10
Główna zasada polega jednak na tym, żeby 
komponować jak najprostsze posiłki, po-
nieważ trawią się one łatwo i nie pochłaniają 
mnóstwa energii.

11 Powtarzajmy za Sokratesem słowa: Czło-
wiek nie żyje, aby jadł, ale je, aby żył.



Czym objawia się
cukrz yca
i jak z nią żyć?
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C  
ukrzyca wiąże 
się z podwyż-
szoną ilością 
cukru we krwi. 

Główną przyczyną jej po-
wstawania są zaburzenia 
działania insuliny. 

Hormon ten jest odpo-
wiedzialny za poprawne 
stężenie glukozy we krwi  – 

gdy przestaje poprawnie 
działać, w krwi zbiera się 
nadmiar cukrów, który, 
nieleczony, może dopro-
wadzić do uszkodzenia 
naczyń krwionośnych, 
a w kolejnych etapach po-
stępowania choroby uszko-
dzenia serca, nerek, płuc 
czy wzroku.

jak roZPoZnać 
PierwsZe objawy 
CukrZyCy?

Pierwszymi objawami 
cukrzycy jest zmęczenie, 
senność – czynniki, któ-
rych powodem może być 
również stres, za duża ilość 
pracy. Nie warto jednak ich 
lekceważyć i udać się na wi-

zytę kontrolną do lekarza.
Kolejnymi dolegliwo-

ściami, z jakimi możemy 
mieć do czynienia, są: brak 
koncentracji, zwiększony 
apetyt, wypadanie wło-
sów, nieświeży oddech 
oraz świąd skóry. Każde 
z nich może mieć zupełnie 

cd. na str. 72
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inną przyczynę, jednak łą-
czy ich wspólny mianownik 
– cukrzyca. 

Najbardziej charaktery-
stycznymi objawami cu-
krzycy jest wielomocz, 
który objawia się czę-
stym oddawaniem moczu, 
wraz z którym wydalana 
jest glukoza. Objaw ten 
nazywany jest potocznie 
cukromoczem.

Kolejną dolegliwością 
jest częstsze i  w  więk-
szej ilości przyjmowanie 
płynów.

Najbardziej niebezpiecz-
nym dla osoby chorej będzie 
niekontrolowany apetyt, 
którego nie można zaspoko-
ić. Dodatkowym powodem 
do zmartwienia jest fakt, że 
osoba chora wraz z wielką 
ilością przyjmowanych po-
siłków nie tyje, a chudnie. 
Przyczyną tego zjawiska jest 
zaburzona praca węglowo-
danów w organizmie i nie-
prawidłowo funkcjonujący 
metabolizm. 

Częstym objawem cukrzy-
ków jest również drętwie-
nie kończyn i innych części 
ciała. 

jakie stężenie glukoZy 
we krwi jest normą?

 Stężenie glukozy we krwi 
osoby zdrowej wynosi od 60 
do 99 mg/dl kwi (na czczo), 
gdy spada poniżej 55 mg/
dl dochodzi do hipoglike-
mii. Osoba, która doznała 
niedocukrzenia może mieć 
objawy takie jak: nudno-
ści, osłabienie, silne uczucie 
głodu. Dodatkowo może 
odczuwać niepokój, drże-
nie oraz wzrost napięcia 
mięśniowego i zlewne po-
ty. W przypadku, gdy osoba 

jest w zaawansowanym sta-
nie hipoglikemii objawia sie 
to: zaburzeniami koordyna-
cji ruchowej, drgawkami, 
sennością, zaburzeniami 
oddechu oraz krążenia, 
a nawet śpiączką. 

W przypadku, gdy ilość 
glukozy we krwi przekracza 
normę – mamy do czynienia 
z hiperglikemią. Zbyt wy-
soki poziom cukru we krwi 
u osób chorych może być 
spowodowany źle kontro-
lowaną cukrzycą lub niewy-
starczającą ilością insuliny.  

 ZaleCenia dotyCZąCe 
   Prawidłowego 
   PostęPowania 
   leCZniCZego 
   w CukrZyCy

Sprawdzanie poziomu 
glukozy we krwi to pierw-
sze i podstawowe badanie 
w profi laktyce i diagnostyce 
cukrzycy. Wynika to z faktu, 
iż stanowi ono skuteczną 
metodę określenia, czy po-
ziom glukozy we krwi jest 
w granicach normy. Wyko-
nanie tego badania odgry-
wa szczególnie ważną rolę 
w przypadku osób, u któ-
rych występują takie objawy 
jak pogłębiające się zmę-
czenie, nadmierne uczucia 
pragnienia, częste oddawa-
nie moczu, nieuzasadnio-
na utrata wagi, problemy 
z widzeniem oraz stany za-
palne skóry bądź narządów 
płciowych.

Powyższe objawy mo-
gą świadczyć o nieprawi-
dłowym poziomie cukru 
we krwi, a badanie gluko-
zy stanowi tu podstawę 
rozpoznania, czy poziom 
ten rzeczywiście nie mie-
ści się w wyznaczonych 
normach. 

badanie

Badanie można wykonać 
zarówno rano na czczo jak 
i o każdej innej porze dnia. 
W przypadku badania na 
czczo, za nieprawidłowy 
uznaje się każdy wyniki 
przekraczający 110 mg%, 
natomiast gdy wykonywa-
ne jest ono w ciągu dnia, wy-
nik nie powinien być wyższy 
niż 200 mg%. Należy zazna-
czyć, iż wynik pomiędzy 110 
a 126 mg% nie stanowi 
podstawy do dia-
gnozy cukrzy-
cy, jest jednak 
sygnałem do 
wykonania 
reszty ba-
dań, które 
p ozwolą 
potwier-
dzić bądź 
wykluczyć 
chorobę.

Badanie glu-
kozy we krwi od-
bywa się dwojako. 
Jeśli badanie poziomu 
glukozy przeprowadzane 
jest w laboratorium anali-
tycznym, w celach diagno-
stycznych, krew pobierana 
jest z żyły łokciowej. Nato-
miast w przypadku osoby 
ze zdiagnozowaną chorobą, 
poziom cukru musi być re-
gularnie kontrolowany za 
pomocą glukometru, który 
umożliwia szybkie pobranie 
krwi przez nakłucie opuszka 
palca igłą bądź specjalistycz-
nym nakłuwaczem. Gluko-
metr pozwala cukrzykom 
na bieżąco kontrolować swój 
poziom glukozy.

Jednak przed wykona-
niem badania krwi należy 
pamiętać o kilku kwestiach, 
dzięki którym badanie bę-
dzie rzeczywiście wiarygod-

ne. Kategorycznie nie wolno 
miejsca, które będzie nakłu-
wane, przemywać alkoholem 
bądź innymi środkami de-
zynfekującymi. Zaburzają 
one bowiem prawidłowy od-
czyt. Co więcej, myjąc przed 
nakłuciem ręce warto pamię-
tać, aby pomasować opuszek 
palca. Poprawi to  ukrwienie 
dłoni.

Pomiaru za pomocą glu-
kometru dokonuje się po-

p r z e z 

s z y b k i e 
i bezbolesne nakłucie pal-
ca. Następnie kroplę krwi 
umieszcza się na tzw. polu 
reaktywnym paska testo-
wego. Należy mieć jednak 
na uwadze, iż kropla ta musi 
być odpowiednio duża, aby 
odczyt był prawidłowy. Glu-
kometr odczytuje zmiany 
zachodzące na pasku, usta-
la ich wielkość i wyświetla 
wynik.

Kontrolowanie poziomu 
glukozy we krwi to podstawa 
normalnego funkcjonowa-
nia osoby chorej na cukrzycę. 
Dzięki temu można stosun-
kowo szybko zareagować 
w przypadku jakichś niepra-
widłowości, co ma tu bardzo 
duże znaczenie. 

cd. ze str. 71

Sprawdzanie 
poziomu glukozy 

we krwi to pierwsze 
i podstawowe badanie 

w profi laktyce i diagnostyce 
cukrzycy. Wynika to z faktu, iż 

stanowi ono skuteczną metodę 
określenia, czy poziom 

glukozy we krwi jest 
w granicach normy.
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 Po drugie pacjent po-
winien zmienić swoje 
upodobania żywieniowe. 
W zależności od stopnia za-
awansowania choroby jest to 
bardziej lub mniej konieczny 
wymóg. Można powiedzieć, 
że pacjent chory na cukrzycę 
musi, a pacjent zagrożony 
cukrzycą powinien zmie-
nić sposób odżywiania na 
dietę cukrzycową. Najlepszą 
dietą dla cukrzyka jest dieta 
śródziemnomorska ze zna-
czącym ograniczeniem cu-
krów prostych. Przypomnę, 
że główną ideą tej diety jest 
obfi tość warzyw i owoców, 
tłuszcze najczęściej występu-
ją pod postacią oliwy tłoczo-
nej na zimno, o wspaniałych 
walorach smakowych i wła-
ściwościach przeciwmiaż-
dżycowych. Podaż białka 
zapewniają rośliny strączko-
we oraz bogactwo ryb i owo-
ców morza.

 Po trzecie ograniczenia, 
którym zostaje pacjent 
poddany w trakcie lecze-
nia cukrzycy, w pierwszym 
odczuciu mogą wydawać się 
bardzo uciążliwe. Jednak 
odpowiednie zaangażo-
wanie lekarzy, farmaceu-
tów i samych pacjentów 
daje nadzieje na normalne 
funkcjonowanie w społe-
czeństwie i rodzinie. Nie 
należy dopuścić do sytu-
acji, w której rozwiązaniem 
problemu jest wykluczenie 
pacjenta z codziennej aktyw-
ności. W aptekach pacjent 
cukrzycowy jest stałym go-
ściem. Zarówno ze strony 
farmaceutów jak i pacjentów 
konieczne jest podążanie za 
stale zmieniającymi się stan-
dardami. Nawet bardzo ogól-
nie patrząc postęp medycy 
także w zakresie walki z cu-
krzycą jest kolosalny i nie da 

się go nie zauważyć. Sprzęt, 
którym dysponuje pacjent 
na co dzień, tzn. glukometry, 
nakłuwacze, wstrzykiwacze 
są coraz doskonalsze, a za-
razem prostsze w obsłudze 
i pozwalające na dokładniej-
sze przedstawienie wyników, 
często dają możliwość mul-
timedialnego przetwarza-
nia i gromadzenia danych. 
Muszę tutaj zaapelować do 
pacjentów, aby nie obawiali 
się wymienić swojego glu-
kometru czy nakłuwacza na 
nowszy, ponieważ produ-
cenci w miarę udoskonala-
nia sprzętu zazwyczaj także 
upraszczają jego obsługę. 
Przełomem w podawaniu 
insuliny jest pompa insulino-
wa, która dozuje lek w sposób 
najbardziej zbliżony do natu-
ralnego wydzielania insuli-
ny w przełożeniu na wysiłek 
fi zyczny. Koszt pompy jest 
jednak wysoki, a dla pacjen-
tów dorosłych nie jest objęty 
refundacją. W specjalnych 
programach mogą ją otrzy-
mać dzieci i ewentualnie ko-
biety ciężarne, dla których 
optymalizacja leczenia jest 
niezbędnym warunkiem 
prawidłowego rozwoju. 

Po czwarte należy pamię-
tać, że najgroźniejsze skutki 
cukrzycy występują pod po-
stacią powikłań. Uszkadza 
ona naczynia krwionośnie, 
zarówno te drobne zapew-
niające ukrwienie narządów 
(mikroangiopatia cukrzyco-
wa), jak i duże naczynia tęt-
nicze, powodując miażdżycę 
(makroangiopatia cukrzy-
cowa). Do narządów i tka-
nek najbardziej narażonych 
na uszkodzenia cukrzycowe 
należą: narząd wzroku, ner-
ki, nerwy. Miażdżyca naczyń 
zwiększa ryzyko zawału ser-
ca, udaru mózgu oraz szere-

gu problemów krążeniowych 
w kończynach dolnych ta-
kich jak stopa cukrzycowa 
czy choroba zakrzepowa. 

Powikłania cukrzycy do-
tyczą także skóry. Wystę-
puje tendencja do infekcji 
bakteryjnych i grzybiczych, 
owrzodzeń, rany goją się 
trudno i powoli. Praw-
dziwym problemem jest 
planowanie zabiegu chi-
rurgicznego ze względu na 
trudności w gojeniu ran. 
Bezpośrednie ryzyko roz-
woju powikłań związane jest 
ze zwiększonym poziomem 
glukozy we krwi zarówno na 
czczo jak i glikemii poposił-
kowej. Zatem utrzymywanie 
skutecznej kontroli glikemii 
chroni przed powstawaniem 
powikłań i pozwala na od-
powiedni komfort życia. Pa-
cjenci cukrzycowi powinni 
szczególną uwagę zwrócić 
na pielęgnację i higienę oso-

bistą, aby nie narażać się na 
niebezpieczeństwo infekcji. 

Według obecnego stanu 
wiedzy medycznej należy 
stwierdzić, że cukrzyca jest 
chorobą nieuleczalną. To 
znaczy poza przeszczepem 
trzustki, wykonywanym jed-
nak niezmiernie rzadko, nie 
da się metodami leczniczy-
mi wyeliminować przyczyn 
choroby i cofnąć jej objawów, 
a w szczególności w sposób 
stały zatrzymać rozwój groź-
nych powikłań wyniszczają-
cych organizm. Zadaniem 
dla lekarzy, farmaceutów, 
a przede wszystkim dla sa-
mych pacjentów jest naucze-
nie się życia z cukrzycą, tak 
aby jakość i jego długość nie 
odbiegała od przeciętnych. 
Wykonanie tego zadania 
wymaga pewnych ograni-
czeń, nieustannej edukacji 
i przede wszystkim regular-
nej samokontroli.

r e k l a m a



74 Porady z Apteki nr 02/2019



75Porady z Apteki nr 02/2019

Hasło z krzyżówki wraz z nu-
merem kontaktowym prosi-
my przesłać do końca sierpnia 
2019 roku za pośrednictwem 
poczty tradycyjnej na adres: 
Wegafarm, ul. Kościuszki 14c, 
72–315 Resko lub drogą elek-
troniczną na adres e-mail:
 redakcja@poradyzapteki.pl.

 
Spośród prawidłowych od-

powiedzi wylosujemy 3 osoby, 
które otrzymają zestaw ko-
smetyków VIVIE. Nagrodzeni 
zostaną poinformowani tele-
fonicznie do 15 września 2019 
roku. 

krzyżówka

Zdrowie w kuchni

składniki
 � pierś z indyka (500 g)
 � 8 młodych ziemniaków (800 g)
 � 1½ szklanki rosołu drobiowego z kostki (375 ml)
 � 5 łyżek jogurtu naturalnego bez dodatku cukru (100 g)
 � 2 łyżki oliwy (8 g)
 � 16 ziarenek białego pieprzu (3 g)
 � 10 ziarenek kolendry (2 g)
 � 1/2 fi liżanki posiekanego szczypiorku (10 g)
 � 1 łyżeczka soli morskiej (2 g)
 � 2 małe, młode cukinie (1 kg)

dodatkowe informaCje
Jogurt naturalny bez dodatku cukru.

sPosób PrZygotowania
Ziemniaki obierz i ugotuj w osolonej wodzie. Cukinie 

oczyść, usuń nasady szypułek, pokrój w plasterki (nie obieraj). 
Mięso opłucz, osusz, pokrój na porcje, lekko posól. Obsmaż 
na gorącej oliwie na brązowy kolor. Do fi letów dodaj cukinie 
i lekko podduś. Podlej rosołem drobiowym i duś pod przy-
kryciem 5 min. Dodaj jogurt i wymieszaj. Odstaw. W moź-
dzierzu utłucz ziarna pieprzu i kolendry. Szczypiorek umyj, 
osusz, drobno posiekaj. Na półmisku ułóż mięso i jarzyny. 
Posyp przyprawami i szczypiorkiem. Dodaj ugotowane i od-
parowane ziemniaki. Smacznego! 

� let z indyka z cukinią

Odżywczy obiad mięsny dla 4 osób
Liczba porcji: 4, czas przygotowania: 20 minut,
czas gotowania: 30 minut, 393 kcal i 7 g tłuszczu na porcję
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