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Z
 przyjemnością  odda-
jemy w Państwa ręce 
kolejne wydanie na-
szego czasopisma.

Pogoda za oknami nas nie 
rozpieszcza, więc mam nadzie-
ję, że lektura tego numeru umi-
li Państwu jesienne deszczowe 
wieczory. Jesień to wspaniały 
czas na nadrobienie zaległo-
ści czytelniczych. Oczywiście, 
jak zwykle, przy każdej oka-
zji, zachęcam Państwa, aby 
słoneczne dni wykorzystać 
na aktywny wypoczynek na 
świeżym powietrzu. Jesienią 
oraz zimą warto wykorzy-
stać każdą okazję do obcowa-
nia z promieniami słońca- to 
bardzo ważne dla zachowania 
dobrej kondycji organizmu. 
W bieżącym numerze znaj-
dą Państwo artykuł na temat 
wpływu witaminy D na zdro-

wie układu oddechowego. 
To właśnie podczas kontaktu 
z promieniami słonecznymi 
nasz organizm jest w stanie sa-
modzielnie wytworzyć pewne 
dawki tej niezbędnej witami-
ny. O ile latem słońca mamy 
pod dostatkiem, o tyle jesienią 
warto wykorzystać każdą oka-
zję! Krótsze dni w połączeniu 
z pochmurną pogodą mogą 
niekorzystnie wpłynąć na na-
sze samopoczucie.

W tym numerze chcieliby-
śmy zwrócić Państwa uwagę 
na problem depresji- schorze-
nie dotykające coraz większą 
część naszego społeczeństwa. 
Ponieważ ostatnie miesiące 
roku to okres, w którym je-
steśmy szczególnie naraże-
ni na infekcje, warto zadbać 
o  układ odpornościowy. 
W walce z drobnoustrojami 

chorobotwórczymi dysponu-
jemy całkiem sporym arsena-
łem środków prewencyjnych. 
W jednym z artykułów przy-
bliżamy Państwu tematykę 
szczepień przeciwko grypie. 
Jest to opcja szczególnie war-
ta uwagi w przypadku osób 
znajdujących się w grupie pod-
wyższonego ryzyka zachoro-
wań, jak np. osób w podeszłym 
wieku, dzieci oraz pracowni-
ków opieki zdrowotnej. Warto 
również rozważyć tę opcję, jeśli 
dużo czasu spędzamy w środ-
kach komunikacji publicznej 
oraz dużych skupiskach ludzi, 
gdzie kontakt z osobą zarażo-
ną wirusem grypy jest bardzo 
prawdopodobny. 

Jesienne miesiące to także 
najlepszy okres aby zatrosz-
czyć się o kondycję skóry. Spę-
dzanie czasu w ogrzewanych 

pomieszczeniach może do-
prowadzić do jej przesusza-
nia, a pierwsze chłody mogą 
spowodować, że stanie się 
nadwrażliwa. Odpowiednia 
pielęgnacja jest w tym okresie 
niezbędna.

Nieuchronnie zbliżający się 
koniec roku to dla wielu z nas 
okres podsumowań, a co za 
tym idzie, dobry moment na 
zaplanowanie zmian. Gorąco 
zachęcam Państwa  przy tej 
okazji do aktywnej walki z na-
łogami, które mogą niekorzyst-
nie wpływać na zdrowie oraz 
samopoczucie. W tym nume-
rze znajdą Państwo kilka przy-
kładów produktów, które mogą 
pomóc w rzucaniu palenia- to 
jedno z najczęściej składanych 
postanowień noworocznych!

Zapraszam do lektury!
Anna Boryka

Z
przyjemnością  odda-
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Nakarm
wolne

rodniki
Bodaj każdy z nas zetknął się z hasłem „wolne rodniki”. 
Jest ono dość popularne i używane niemalże nagminnie. 
Jednakże czy tak naprawdę zdajemy sobie sprawę czym 
one są i jakie funkcje pełnią dla naszego organizmu?

W
 olne rodniki to 
atomy lub czą-
steczki, którym 
brakuje jednego 

elektronu. Głównym źró-
dłem ich obecności w na-
szym organizmie jest tlen. 
Naukowcy w swojej bran-
ży żartobliwie nazywają 
je zbuntowaną lub nawet 
agresywną odmianą czą-
steczki tlenu. Tworzą się one 
nieustannie w wyniku róż-
nych reakcji, które zacho-
dzą w naszym organizmie 
z udziałem właśnie tlenu. 

Ze względu na to, że bra-
kuje im jednego elektronu, 
a jak wiadomo natura nie lu-
bi braków, będą nieustannie 
dążyły do tego, aby ten brak 
szybko uzupełnić. Podczas 
tej wojny o każdy brakujący 
elektron są dość bezwzględ-
ne. Atakują wszystko, co 
tylko zdołają napotkać na 
swojej drodze. W efekcie 
zbierają elektrony z atomów 
budujących nasze organy. 
Fachowym językiem proces 
ten nazywa się utlenianiem. 
Skutek owego utleniania 

może być nawet katastro-
falny dla naszego organi-
zmu. Uszkodzeniu może 
ulec układ krążenia, wą-
troba, układ trawienny, od-
pornościowy czy skóra. To 
właśnie dlatego szybciej się 
starzejemy i dopadają nas 
różne choroby, w tym rak.

Na szczęście wolne rod-
niki można przechytrzyć. 
Wystarczy, że taki szalejący 
wolny rodnik na swojej dro-
dze napotka wolny elektron, 
a podsunąć może go każdy. 
Jest to prostsze niż się może 

wydawać. Należy dostarczyć 
organizmowi odpowiednią 
dawkę antyutleniaczy, czyli 
antyoksydantów. Najlepszy-
mi powszechnie występują-
cymi są witaminy A, E oraz 
C, a także karoten, luteina, 
czy fl awonoidy. Wolny rod-
nik przechwytuje od nich 
wolny elektron, stając się 
nieszkodliwym, antyoksy-
dant zaś zmienia się w neu-
tralną cząsteczkę.

PROFILAKTYKA

Aby nasz plan zaczął dzia-
łać niczym mechanizm w ze-
garku, należy pamiętać, aby 
codziennie dostarczać or-
ganizmowi świeżą porcję 
antyoksydantów. Dlatego 
w codziennym jadłospisie 
powinny znaleźć się świeże 
owoce, warzywa i ryby. Her-
baty nigdy dość, ale tylko tej 
zielonej. Alkohol? Tak, ale 
tylko w postaci czerwone-
go wina.



Wszyscy kochamy święta Bożego Narodzenia i tęsknimy do nich przez cały rok. Święta 
przede wszystkim są źródłem satysfakcji i pozytywnych emocji, szczęścia i dobrego 

samopoczucia. Duchowe i rodzinne przeżywanie świąt daje dużo zadowolenia. Co więc 
możemy zrobić, aby były niezwykłe, a klimat niepowtarzalny?

Psychologia 
świąt

N
 iekiedy narzekamy, 
że obecne święto-
wanie nie przypo-
mina tego sprzed 

lat, z okresu naszego dzieciń-
stwa, kiedy zakupy towarów 
i prezentów nastręczały wiele 
trudności, a jednak nastrój 
świąteczny był niezwykły, 
a wręcz magiczny. Ludzie 
uważali, że wigilia miała za-
powiadać pomyślność albo 

jej brak w nadchodzącym 
roku. Każdy chciał przeżyć 
ten dzień roztropnie, unikał 
kłótni.

Dla rodzin, które dobrze 
chcą przeżyć święta, wyzwa-
niem jest włączenie dzieci do 
prac przedświątecznych. Na-
sze pociechy powinny rosnąć 
ze świadomością, że rodzice 
pragną wspaniale przeżyć 
ten czas i oczywiście trochę 

odpocząć. Każde dziecko 
może posprzątać swój po-
kój, poukładać zabawki, wy-
nieść śmieci czy uczestniczyć 
w przedświątecznych zaku-
pach. Naszych milusińskich 
poprośmy, by swoim rodzi-
com przygotowli upominki 
pod choinkę, bo te zrobione 
własnoręcznie są najcudow-
niejsze. Mogą również zrobić 
ozdoby choinkowe, które bę-

dą cieszyły oczy całej rodziny.
Najcenniejszy w wychowy-

waniu jest dobry przykład. 
Rodzice mówiący dzieciom, 
że trzeba wybaczać innym, 
w sytuacji gdy sami się kłócą, 
tracą wiarygodność. Każdy 
w okresie przedświątecznym 
powinien się wyciszyć, pod-
jąć ważne postanowienia i nie 
wprowadzać niepotrzebnego 
zamętu i nerwowości.

Dla rodzin, które 
dobrz e chcą prz eżyć święta, 

w� waniem jest włącz enie dzieci do 
prac prz edświątecz nych. Nasz e pociechy 

powinny ros nąć ze świadomością, że 
rodzice pragną wspaniale prz eżyć 

ten cz as i ocz ywiście 
trochę odpocz ąć

cd. na str. 6



Jeśli spędzenie świąt w gro-
nie rodzinnym naraża nas 
na przykrości, to możemy 
zorganizować je inaczej, 
czyli wśród przyjaciół i zna-
jomych. Należy się jednak 
zastanowić i dokładnie prze-
myśleć, czy z powodu zatargu 
z jedną osobą z rodziny, nie 
uczestniczyć w świętach ro-
dzinnych w ogóle i przeżyć 
ten magiczny czas samotnie. 
Nie ma gotowych przepisów 
na wspaniałą, wymarzoną at-
mosferę. Czasami ciekawscy, 
dawno nie widziani krewni, 
próbują wypytywać o rzeczy, 
o których nie chcielibyśmy 
rozmawiać. Wścibskość czy 
współczucie może nas de-
nerwować. Należy zachować 
do wszystkiego pewien dy-
stans. Zawsze możemy wyjść 
wcześniej.

Niepowtarzalną atmosfe-
rę świąt Bożego Narodzenia 
tworzą spotkania rodzinne 
przy wspólnym stole, łama-
nie się opłatkiem, składanie 
życzeń i obdarowywanie się 
nawet skromnymi prezen-
tami i wspólne śpiewanie 
kolęd.

Większość ludzi oczekuje, 
że spotkania w gronie ro-
dzinnym okażą się miło spę-
dzonym czasem. Okazją do 
przeżyć, których mamy na 
co dzień coraz mniej, czyli 
serdecznej rozmowy i bli-
skiego kontaktu. Tylko nie-
licznym złe wspomnienia 
psują relacje z rodziną. Do-
brze będzie, jeżeli postara-
my się załagodzić wszystkie 
spory, konfl ikty czy napięcia 
rodzinne przed świętami. 
Trzeba zastanowić się, czy 
nie należy zapoczątkować 
zmian na lepsze. Każda oka-
zja jest dobra, a szczególnie 

ta w okresie przedświątecz-
nym, do poprawienia relacji, 
odnowienia zerwanych więzi 
czy pogłębienia istniejących. 
Można wybaczyć, co nie 
oznacza zapomnieć, jakieś 
dawne urazy i nie rozpamię-
tywać ich latami robiąc sobie 
tym samym krzywdę. Jeżeli 
w rodzinie stosunki między-
ludzkie będą serdeczne, to 
poczujemy się dobrze i bę-
dziemy się wzajemnie ogrze-
wać uśmiechem i miłością.

Istnieją też ludzie, którzy 
nie lubią świąt i przedświą-
tecznej krzątaniny. Argu-
mentują to przemęczeniem 
i brakiem siły na gruntowne 
porządki. Denerwują ich tłu-
my w sklepach, wymyślanie 
prezentów. Święta kojarzą im 
się ze złymi wspomnieniami 
z przeszłości (libacje alkoho-
lowe i awantury rodziców).
Powodem do negatywnego 
nastawienia bywa również 
samotność, ale nie ta z wy-
boru. Często spowodowana 
jest utratą kogoś bliskiego, 
a fakt ten powoduje dotkliwe 
cierpienie.

W  okresie przedświą-

tlona choinka, gałązki jemio-
ły. By pod białym obrusem 
znalazło się sianko, na stole 
opłatek oraz pusty talerz dla 
niespodziewanego gościa. 
Pozostawiając wolne miejsce 
przy stole wyrażamy pamięć 
o naszych bliskich, którzy nie 
mogą spędzić świąt razem 
z nami z różnych powodów. 
Miejsce to symbolizuje nam 
również pamięć o zmarłym 
członku rodziny. Staramy się 
przygotować dwanaście po-
stnych dań, takich jak barszcz 
z uszkami czy zupa rybna, 

Niepowtarz alną 
atmos ferę świąt Bożego 

Narodzenia tworz ą spotkania 
rodzinne prz y wspólnym stole, 

łamanie się opłatkiem, składanie 
życz eń i obdarowywanie się nawet 

skromnymi pr� entami 
i wspólne śpiewanie 

kolęd

tecznym żywo dyskutuje-
my z rodziną, co powinno 
pojawić się na świątecznym 
stole. W zakresie potraw 
wigilijnych jesteśmy kon-
serwatywni. Chcemy, aby 
smak i aromat przypomi-
nał nam czasy dzieciństwa 
i choć raz w roku przywró-
cił wspomnienia ze świata, 
który już przeminął. Stara-
my się zachować tradycję 
kultywowaną w naszych ro-
dzinnych domach. Pragnie-
my, by mieszkanie zdobiła 
pięknie ustrojona i oświe-

cd. ze str. 5



pierogi z kapustą i grzybami, 
różne dania rybne z karpiem 
na czele, kompot z suszonych 
owoców oraz ciasta.

W okresie świat Boże-
go Narodzenia, jak i na co 
dzień, należy przestrzegać 
zasad rozsądnego i zdro-
wego jedzenia, aby uniknąć 
przykrych niespodzianek 
takich jak zgaga, niestraw-
ność, mdłości. Nie wolno za-
pominać o możliwościach 
naszego organizmu. Aby bie-
siadowanie było naprawdę 
rozkoszą dla zmysłów, warto 
pamiętać o wyglądzie po-
traw i pięknie udekorowa-
nym stole. Sam widok ładnie 
podanego jedzenia sprawia, 
że organizm zaczyna wy-
dzielać więcej śliny i soków, 
które biorą udział w proce-
sie trawienia. We wspania-
łej atmosferze, przy pięknie 
podanych potrawach, zapa-
lonych świeczkach trawienie 
przebiega prawidłowo. Trze-

ba jednak zwrócić uwagę, że 
potrawy, które cieszą nasze 
oczy, stanowią pułapkę, bo 
zwiększają apetyt i trudniej 
pohamować łakomstwo.

Podczas świątecznego 
przyjęcia nie można cały czas 
bić się z myślami czy zjeść 
kawałek ciasta czy nie, bo po-
psujemy sobie radość biesia-
dowania. Nic złego się nie 
stanie jeśli raz na jakiś czas 
dostarczymy organizmowi 
więcej kalorii. Następnego 
dnia zjemy mniej. Nie będzie 
to oznaką słabego charakteru, 
ale świadectwem, że wyrabia-
my w sobie nawyki zdrowego 
odżywiania. Podczas jedzenia 
nie rozmyślajmy o proble-
mach osobistych czy kon-
fl iktach w pracy, ponieważ 
w stresujących sytuacjach 
wyzwala się adrenalina, która 
zakłóca produkcję enzymów 
trawiennych i pracę mięśni 
żołądka i jelit. W trakcie po-
siłku postarajmy się oderwać 

od problemów codziennych 
i skupmy się na tym, co na 
talerzu.

Nie jedzmy zbyt dużo, bo 
żołądek ma ograniczoną po-
jemność (300-500 ml). Gdy 
za bardzo sobie pofolgujemy, 
możemy spodziewać się, że 
dopadnie nas niestrawność, 
uczucie ciężaru, wzdęcia i zga-
ga. Lepiej odejdźmy od świą-
tecznego stołu z uczuciem 
niedosytu. Pamiętajmy, że 
mózg potrzebuje około 20 mi-
nut, aby odczytać informację, 
że żołądek jest wypełniony.

Warto robić sobie dłuższe 
przerwy między posiłkami. 
Najlepiej na chwilę przejść 
do innego pokoju i porozma-
wiać z uczestnikami gościny 
przy lampce wina. Niedo-
brze, kiedy biesiadnicy spę-
dzają cały czas przy stole.

Każda aktywność fi zyczna 
przyspiesza pracę układu po-
karmowego, warto więc wy-
brać się na spacer i pobawić 
z dziećmi. To one, w okre-
sie świąt, najbardziej pragną 
bliskości.

Święta Bożego Narodzenia 

są okazją do spotkań utrwa-
lonych przez tradycję oraz 
powodem do refl eksji. Tra-
dycję przekazujmy naszym 
dzieciom, by one potem 
przekazały swoim. Ubie-
rając się tego dnia odświęt-
nie zróbmy postanowienie, 
że będziemy uśmiechnię-
ci i dobrzy dla wszystkich. 
Przypomnijmy sobie, czy nie 
jesteśmy z kimś skłóceni, a je-
śli tak, to wyciągnijmy rękę 
do zgody. Bądźmy ludźmi 
dobrej woli.Warto robić 

sobie dłuższ e prz erwy między 
pos iłkami. Najlepiej na chwilę prz ejść 

do innego pokoju i porozmawiać 
z ucz estnikami gościny prz y lampce 
wina. Niedobrz e, kiedy biesiadnicy 

spędzają cały cz as 
prz y stole

We wspaniałej 
atmosferze, przy 

pięknie podanych 
potrawach, 
zapalonych 
świeczkach, 

trawienie przebiega 
prawidłowo. Trzeba 

jednak zwrócić uwagę, 
że potrawy, które 
cieszą nasze oczy, 

stanowią pułapkę, bo 
zwiększają apetyt i 

trudniej pohamować 
łakomstwo



Aloes
- niepozorna

skarbnica zdrowia
Już z czasów sumeryjskich - tj. 3000 – 2500 lat p.n.e. - 

pochodzą pierwsze wzmianki na temat tej niezwykłej 
rośliny. Egipcjanie określali ją jako symbol religijny 

oznaczający odnowienie życia. Żona Faraona - Nefretete - 
stosowała aloesowe olejki i maści do pielęgnacji ciała, zaś 
Kleopatra zażywała kąpieli w mleku z dodatkiem aloesu.

Tekst: Michał Nowak

M
imo że ojczyzną aloesu jest Afryka, 
zasięgiem występowania obejmuje 
on Półwysep Arabski i Madaga-
skar. Obecnie możemy go spotkać 

praktycznie na całym świecie. Nic w tym 
dziwnego – zaliczany jest do sukulentów – 
czyli roślin posiadających zdolność maga-
zynowania wody. Potrafi  przetrwać bez niej 
nawet klika lat! Tłumaczy to jego zdolność 
przystosowania do życia w trudnych warun-
kach. Wciąż odkrywane są kolejne odmiany 
różniące się wyglądem, cechami, właściwo-
ściami. Znamy już ponad 350 gatunków tej 
przepięknej rośliny.

Nie przypadkowo starożytni dostrzegali ko-
rzyści stosowania aloesu – bowiem wiadomo, 
co potwierdzają liczne publikacje naukowe, 
że podnosi on odporność organizmu, dosko-
nale reguluje przemianę materii, przyspiesza 
gojenie ran, oparzeń i owrzodzeń, wspiera 
organizm w walce z uczuleniami, a także po-
zytywnie wpływa na stan zdrowia osób cier-
piących na choroby metaboliczne: cukrzycę, 
nadciśnienie i miażdżycę. Aloes doskona-
le oczyszcza organizm z toksyn i wolnych 
rodników, dzięki czemu bardzo często jest 
składnikiem kremów, balsamów oraz różne-
go rodzaju kosmetyków. Wspomaga również 
odchudzanie, o czym powinny pamiętać osoby 
mające nadwagę.

Miąższ rośliny prawie w całości składa się 
z wody. Zaledwie kilka procent to składniki 
istotne z punktu widzenia prozdrowotnego. 
Te kilka procent tworzy blisko 300 substancji 
aktywnych biologicznie. Znajdziemy wśród 
nich wiele aminokwasów egzogennych – czyli 
takich, które trzeba dostarczyć z pożywieniem, 
ponadto dużą ilość witamin: witaminy z grupy 
B, wit. A i E. Składnikami aloesu są również 
minerały i pierwiastki śladowe, antrachinony – 
związki o działaniu lekko przeczyszczającym, 
szereg enzymów, kwasów tłuszczowych oraz 
innych składników niezwykle cennych, które 
wzajemnie wzmacniają swoje lecznicze wła-
ściwości, a ich kompozycja niejednokrotnie 
okazuje się być unikatowa.

isTOTNe sKłADOwe AlOesu:
 � Aloina – substancja goryczowa będąca skład-
nikiem m.in. ziół szwedzkich. Jest to substancja 
o działaniu przeczyszczającym. Sok aloesowy nie 
może zawierać najmniejszych ilości tej substancji.

 � Aloweroza - związek cukrowy pełniący rolę 
substancji pobudzającej do pracy przeciw-
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ciała, makrofagi i komor-
ki NK (natural killers) 
odpowiadając tym samym 
za wzmocnienie odporno-
ści organizmu. Organizm 
osoby dorosłej nie wytwa-
rza sam tej substancji, dlate-
go warto dostarczyć ją pijąc 
każdego dnia sok z aloesu.

miNeRAłY i pieRwiAsTKi 
ŚlADOwe:

 � chrom – odgrywa istotną 
rolę w transporcie glukozy, 
przyczynia się do właściwej 
gospodarki cukru w organi-
zmie pomagając utrzymać 
jego prawidłowy poziom 
we krwi,

 �magnez – pomaga w prawi-
dłowym funkcjonowaniu 
układu mięśniowo– nerwo-
wego, bierze udział w proce-
sie budowy zębów i kośćca,

 �mangan – jest antyoksydan-
tem – chroni przed wolnymi 
rodnikami, pomaga utrzy-
mać zdrowe kości,

 �miedź – jest składnikiem 
wielu enzymów, wzmacnia 
system immunologiczny, 
niezbędna jest dla zdrowych 
włosów i prawidłowego sta-
nu skóry, 

 � żelazo – bierze udział głów-
nie w procesie wytwarzania 
hemoglobiny – czerwonego 
barwnika krwi, który od-
powiada za transport tlenu 
w organizmie.
Enzymy – bradykinaza, 

amylaza, oksydaza, lipaza to 
tylko niektóre z nich pełnią-
ce istotne funkcje, zwłaszcza 
w procesie trawienia.

Aminokwasy – m.in. lizy-

na, histydyna, tyrozyna – są 
podstawowymi budulcami 
przeciwciał znajdujących się 
we krwi i prekursorami waż-
nych hormonów, uczestniczą 
w tworzeniu białych i czerwo-
nych krwinek.

Na rynku istnieje wiele prze-
tworów aloesowych – znaleźć 
można m.in. sok aloesowy, 
olejek, żel, kapsułki. Na szcze-
gólną uwagę zasługują sok i żel.

Sok aloesowy – stosowany 
jest doustnie lub zewnętrz-
nie – warto zwrócić uwagę na 
zawartość czystego, świeże-
go soku, która nie powinna 
być niższa niż 90%. Główny-
mi atutami soku są: wpływ 
na żołądek – podrażnienia 
i owrzodzenia ustępują szyb-
ciej, działa oczyszczająco na 
jelita i pomaga odbudować 
właściwą florę bakteryjną. 
Zwiększa odporność organi-
zmu na infekcje. Sok należy 
spożywać na czczo.

uwAGA! 
Istnieje możliwość wystą-

pienia biegunki, która mija 
po krótkim czasie, gdy usta-
bilizuje się praca jelit. Jest 
to normalna reakcja orga-
nizmu. Dlatego aloes nale-
ży przyjmować stopniowo 
zwiększając dawkowanie.

Żel - preparat z zagęszczo-
nego soku aloesowego. Może 
być stosowany w formie czystej 
w postaci gotowych kremów 
i przyrządzanych samodzielnie. 
Działa błyskawicznie, szcze-
gólnie na skórę podrażnioną, 
wrażliwą, poparzoną słonecznie 
i termicznie.

ZAsTOsOwANie AlOesu:
Odporność: aby cieszyć się 

dobrym zdrowiem na co dzień, 
należy dbać o nasz układ im-
munologiczny – codzienna 
dawka 10-20 ml soku z aloesu 
z pewnością będzie zastrzykiem 
witaminowym pozytywnie 
wpływającym na nasz organizm.

Oparzenia termiczne i po-
parzenia słoneczne: lekkie 
oparzenia I stopnia możemy 
z powodzeniem leczyć przy po-
mocy aloesu. Pamiętaj! Ranę 
należy zawsze w pierwszej kolej-
ności dokładnie oczyścić. Naj-
skuteczniejszy jest żel ze świeżej 
rośliny – liść nacinamy i kładzie-
my na oparzone miejsce.

Możemy stosować aloes, aby 
zapobiec tworzeniu się blizn 
i leczyć już powstałe. Regu-
larnie stosowany żel wygładza 
skórę i przyspiesza odnowę 
komórkową. Jeżeli nie mamy 
świeżej rośliny w domu, żel mo-
żemy kupić w aptece. Na obola-
łe miejsca należy nanosić grubą 
warstwę. Zabieg powtarzamy 
tak często jak to konieczne.

Podrażnienia przy goleniu: 
przy drobnych zacięciach należy 
nanieść na rany grubą warstwę 
żelu. W krótkim czasie powinny 
znikną bez śladu Aby wzmocnić 
działanie żelu, zaleca się dodać 
do niego odrobinę propolisu.

Skóra niemowlaka: by uko-
ić zaczerwienioną, podrażnio-
ną skórę niemowlaka, warto do 
codziennie stosowanego kremu 
dodać trochę żelu aloesowego. 
Przy zmianie pieluch można po-
smarować skórę dziecka żelem 
aloesowym, który działa chło-
dząco i efektywnie łagodzi świąd.

Zdrowe dziąsła: po umyciu 
zębów można wypłukać jamę 
ustną wodą z dodatkiem soku 
aloesowego i 2 kropli olejku mię-
towego. W niektórych klejach 
do protez również znajdziemy 
kojące właściwości aloesu ła-
godzące podrażnienia i otarcia. 

Warto stosować tego typu pre-
paraty na problemy z dziąsłami.

Problemy z przewodem 
pokarmowym: tu z pomocą 
przychodzi sok z aloesu lub 
w kapsułkach. Początkowo sto-
sujemy 1 kapsułkę lub 10 ml 
soku, by następnie podwoić 
dawkę. Aloes nie wywołuje 
skutków ubocznych, możemy 
go stosować dowolnie długo.

Problemy ze stawami – 
osoby borykające się z pro-
blemami stawów mogą klika 
razy dziennie nacierać je że-
lem aloesowym z dodatkiem 
olejku z drzewa herbacianego,  
schłodzony w lodówce żel alo-
esowy pomaga usunąć obrzęk 
stawów. Istnieje też możliwość 
przygotowania własnego oleju 
do masażu – należy zmieszać 50 
ml oleju aloesowego i 5 ml żelu 
z aloesu – dodatkowo można 
dodać wybrany olejek eterycz-
ny: z drzewa herbacianego, la-
wendowy, rozmarynowy.

Włosy i skóra: wiele prepara-
tów do pielęgnacji skóry głowy 
i włosów dostępnych na rynku 
nie spełnia oczekiwań pacjen-
tów. Warto zatem zastosować 
domową kurację aloesową. Przy 
pomocy strzykawki nanieść wie-
czorem na włosy odrobinę soku 
aloesowego i delikatnie wetrzeć 
w skórę głowy. Zabieg można 
powtarzać codziennie.

Jak widać, zastosowań 
aloesu jest mnóstwo i z całą 
pewnością nie są to wszystkie 
możliwości jego wykorzysta-
nia. Warto samemu wypró-
bować niezwykłe właściwości 
tej rośliny dodając ją do naszej 
diety oraz wzbogacając nią ko-
smetyki codziennego użytku.

Należy podkreślić, że aloes nie 
jest doskonałym panaceum ale 
w wielu przypadkach jego sku-
teczność potwierdzają badania 
naukowe. Przede wszystkim 
przemawiają za nim pozytyw-
ne doświadczenia pokoleń.

Aloes większ ości kojarz y się z donicz kową rośliną 
zdobiącą okna. Niedoceniany i bagateliz owa-
ny skrywa bogactwo składników odżywcz ych 

ni� wykle cennych dla nasz ego organiz mu. 
Zaprasz am do zgłębienia wiedzy nt. aloesu 

i jego wielokierunkowego wykorz ystania w celu 
poprawy nasz ego stanu zdrowia i urody.



- niebezpieczny
odruch obronny
organizmu

Gorącz ka
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P
odwyższona tem-
peratura, nazywana 
powszechnie go-
rączką, jest bardzo 

często występującym obja-
wem obronnym organizmu. 
W wyższej temperaturze 
wzrasta skuteczność układu 
immunologicznego, a same 
drobnoustroje przestają się 
intensywnie namnażać. Naj-
większa aktywność białek 
obronnych występuje przy 
temperaturze od 37,5oC do 
38oC. Infekcje wirusowe 
i bakteryjne zwykle prowo-
kują organizm do znacznego 
podwyższenia temperatury. 
Cały proces uzależniony jest 
od tego, w jakim stopniu wy-
twarzane przez drobnoustro-
je chorobotwórcze pirogeny, 
rozregulują bardzo precy-
zyjnie ustawiony regulator 
temperatury ciała człowie-
ka. Biologiczny termostat 
występuje w podwzgórzu 
i w normalnych warunkach 
potrafi  skutecznie wychła-
dzać bądź ocieplać organizm. 
Podwzgórze posiada kilka 
narzędzi, którymi sprawnie 
się posługuje, aby obniżyć 
lub podnieść temperaturę. 
Odbywa się to np. przez po-
budzenie do wydzielania 
potu, wystarczy zaangażo-
wać mięśnie do pracy, cze-
go efektem jest rozgrzanie 

„
Gorączka może bardzo szybko się zmieniać i przybierać różnorodne oblicza. 
Stan podgorączkowy i gorączka umiarkowana zazwyczaj nie wymagają pilnej 
interwencji lekowej, a wręcz mogą sprzyjać procesowi zdrowienia. Sytuacja 
diametralnie się zmienia, gdy temperatura osiąga poziom powyżej 39oC, wówczas 
organizm traci dużo sił, obciążenie to może znacznie skomplikować proces 
zwalczania drobnoustrojów chorobotwórczych, przy dłuższych okresach może dojść 
do poważnych uszkodzeń układu nerwowego i krążeniowego. 

organizmu, a natychmiast 
na skórze pojawiają się kro-
ple potu, z którymi tracimy 
sporo ciepła. Gdy organizm 
jest rozgrzany, mocno roz-
szerzają się także naczynia 
krwionośne zlokalizowane 
w skórze, dzięki temu na-
pływa do nich większa ilość 
ciepłej krwi, która wychładza 
się w kontakcie z chłodniej-
szą skórą. Zupełnie odwrot-
nie sytuacja ma się w sytuacji 
wychłodzenia organizmu. 
Naczynia skórne obkurczają 
się, aby przepływająca przez 
nie krew nie ulegała wychła-
dzaniu się. 

Proces przestawiania pod-
wzgórzowego termostatu jest 
dosyć skomplikowany. Naj-
pierw w organizmie uwalnia-
ne są pirogeny zewnętrzne, 
którymi mogą być toksyny 
bakteryjne, najczęściej en-
dotoksyny, a także fragmenty 
bakterii, wirusów, grzybów 

oraz niektóre leki. Nie mają 
one możliwości przenikania 
do mózgu i bezpośredniego 
wpływania na ośrodek ter-
moregulacji w podwzgórzu. 
Pod ich wpływem dochodzi 
do wytworzenia tak zwanych 
pirogenów wewnętrznych, 
do których możemy zaliczyć 
interleukiny i prostaglan-
dyny. To właśnie pirogeny 
wewnętrzne bezpośrednio 
„przestawiają” temperaturę 
na podwzgórzowym termo-
stacie na wyższy poziom, po 
czym w organizmie rusza 
produkcja ciepła, co objawia 
się początkowym odczuciem 
zimna, dreszczami, aż do 
momentu osiągnięcia wyż-
szej temperatury.

Pomiar temperatury ciała 
można przeprowadzić w róż-
nych miejscach organizmu, 
z których najczęściej wybie-
ranym jest mierzenie pod 
pachą. Prawidłowa tempe-

ratura ciała w tym miejscu 
waha się pomiędzy 36-37oC. 
Stan podgorączkowy wystę-
puje gdy na wyświetlaczu 
termometru pojawi się war-
tość pomiędzy 37,5-38oC, 
gorączka umiarkowana wy-
stępuje w przedziale 38-39oC, 
a powyżej 39oC mamy do 
czynienia z gorączką wysoką.

Gorączka może bardzo 
szybko się zmieniać i przy-
bierać różnorodne oblicza. 
Stan podgorączkowy i go-
rączka umiarkowana za-
zwyczaj nie wymagają pilnej 
interwencji lekowej, a wręcz 
mogą sprzyjać procesowi 
zdrowienia. Sytuacja dia-
metralnie się zmienia, gdy 
temperatura osiąga poziom 
powyżej 39oC, wówczas or-
ganizm traci dużo sił, ob-
ciążenie to może znacznie 
skomplikować proces zwal-
czania drobnoustrojów 
chorobotwórczych, przy 



dłuższych okresach może 
dojść do poważnych uszko-
dzeń układu nerwowego 
i krążeniowego. Tempera-
tura powyżej 41,5oC powo-
duje nieodwracalne zmiany 
białek, które ulegają denatu-
racji, co prowadzi do śmierci. 
Najbardziej na powikłania 
wysokiej gorączki narażo-
ne są małe dzieci, u których 
mogą pojawić się napady 
drgawek, zaburzenia świa-
domości, a nawet śpiączka. 
Podobne niebezpieczeństwa 
mogą dotyczyć osób choru-
jących na choroby układu 
krążenia, kobiet ciężarnych 
i osób starszych.

Leczenie gorączki należy 
prowadzić w kilku płaszczy-
znach. Przede wszystkim 
dokonujemy wiarygodnych 
pomiarów, aby kontrolować 
stan zaawansowania gorącz-
ki. W przypadku przekro-
czenia 38,5oC należy podać 
leki z grupy niesteroido-
wych leków przeciwzapal-
nych. Jest to bardzo istotny 
krok, ponieważ leki z grupy 
NLPZ przywracają właści-
we „ustawienie termostatu” 
podwzgórzowego, w przy-
padku utrzymującej się wy-
sokiej temperatury należy 
obniżać temperaturę ciała 
stosując chłodne okłady lub 
kąpiel. Należy pamiętać, że 
organizm jest mocno roz-
grzany i nie należy przesa-

dzać z używaniem lodu do 
okładów, kąpiel w tempera-
turze niższej o 10oC w zupeł-
ności wystarczy.  Skuteczne 
mogą być także lekko chłod-
ne okłady, które należy umie-
ścić w pachwinach lub pod 
pachami, a nie, jak błędnie 
wiele osób robi, okładając 
głowę lub kark.  

Stosowanie leków prze-
ciwgorączkowych jest 
powszechne w okresie jesien-
no-zimowym. Często ocze-
kiwania wobec nich należą 
do wykraczających poza ich 
możliwości. Ileż to razy daje 
się słyszeć: „poproszę naj-
silniejszy, najskuteczniejszy 
i najszybszy lek, który w je-
den wieczór wyleczy mnie 
z przeziębienia czy grypy”. 
Owszem, obniżają one tem-
peraturę, łagodzą ból, lecz 
nie uderzają w przyczynę 
choroby. Zatem nie należy 
oczekiwać cudu, w ostatecz-
ności to organizm zwalcza 
przyczynę dolegliwości lub 
pomagają mu w tym inne le-
ki, chociażby antybiotyki. Od 
kilku lat obserwujemy zmia-
nę pokoleniową wśród le-
ków przeciwgorączkowych. 
Kwas acetylosalicylowy i Py-
ralgina zostały stopniowo 
wyparte przez paracetamol 

i ibuprofen. Leki te spełniają 
podstawowe założenie, ja-
kim powinien kierować się 
farmaceuta w swojej pracy, 
a mianowicie są bardziej bez-
pieczne od swoich starszych 
krewnych. Należy przede 
wszystkim pamiętać aby nie 
podawać kwasu acetylosa-
licylowego i pochodnych 
obecnych np. w preparacie 
Scorbolamid dzieciom poni-
żej 12 roku życia, aby uniknąć 
ryzyka groźnego powikłania, 
jakim jest zespół Reya, powi-
kłanie rzadkie, lecz bardzo 
niebezpieczne.

Problem wysokiej gorącz-
ki często towarzyszy wiru-
sowym chorobom dzieci, 
z których jedną z bardziej 
rozpoznawalnych jest ospa 
wietrzna. Ospa wietrzna to 
choroba wirusowa o bardzo 
wysokim wskaźniku zaraźli-
wości. Najczęściej chorują na 
nią dzieci do 10. roku życia. 
Choroba ta przebiega z wyso-
ką gorączką, często powyżej 
39oC oraz charakterystyczną 
skórną wysypką, która może 
pozostawiać trudno gojące 
się ślady na skórze, pozosta-
wiające trwałe blizny, a tak-

że mogące stanowić wrota 
inwazji dla innych poważ-
nych drobnoustrojów cho-
robotwórczych. W ostatnich 
latach pojawiły się badania, 
które wykazały, że stosowa-
nie ibuprofenu, jako leku 
przeciwgorączkowego może 
znacząco wiązać się ze zwięk-
szonym ryzykiem powikłań 
skórnych po ospie wietrz-
nej. W takiej sytuacji lekiem 
z wyboru podawanym w celu 
obniżenia gorączki u dzieci 
z ospą wietrzną pozostaje 
paracetamol. Warto dodać, 
że paracetamol charaktery-
zuje się wysokim indeksem 
terapeutycznym, co oznacza, 
że występuje znaczna roz-
bieżność pomiędzy dawką 
leczniczą, a dawką toksyczną 
tego leku w tej grupie wieko-
wej. Dawka toksyczna jest 
wyższa 7,5-krotnie od dawki 
terapeutycznej, co sprawia, że 
paracetamol można uznać za 
bezpieczny lek u dzieci. Nie-
dostatecznie wykształcone 
pewne enzymy wątrobowe 
u dzieci zapewniają także 
mniejszą szkodliwość para-
cetamolu u nich w porów-
naniu z osobami starszymi.
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Prz ycz yny i skutki
wad zgr� u

wADY ZGRYZu TO 
NiewłAŚCiwe ułOŻeNie 

DOlNeJ i GÓRNeJ sZCZĘKi. 
DO NAJCZĘsTsZYCh 

NiepRAwiDłOwOŚCi 
ZGRYZu NAleŻY:

 � Zgryz otwarty - zęby górne 
nie dotykają dolnych i jest 
pomiędzy nimi prześwit.

 � Przodozgryz - przednie 
dolne zęby znajdują się 
przed zębami górnymi.

 � Tyłozgryz - zęby są cof-
nięte do tyłu, górne są 
znacznie wysunięte przed 
dolnymi.

 � Zgryz głęboki - dwie trze-
cie zębów dolnych są za-
kryte przez zęby górne.

pRZYCZYN 
pOwsTAwANiA 

NiepRAwiDłOweGO 
ZGRYZu JesT bARDZO 

DuŻO. NAleŻĄ 
DO NiCh:

Szkodliwe czynniki w ży-
ciu płodowym (choroby 

matki w czasie ciąży, przyj-
mowanie leków, używek, 
promieniowanie Rtg), nie-
prawidłowe układanie nie-
mowlęcia w czasie snu, ssanie 
smoczka, palca lub innych 
przedmiotów, zaciskanie 
zębów, zgrzytanie, złe od-
żywianie, nieprawidłowe od-
dychanie przez usta, utrata 
zębów mlecznych lub sta-
łych, czynniki genetyczne, 
czyli wrodzone skłonności 
do wielkości zębów, ich uło-
żenie i budowa kości szczęki, 
niedobory witaminowe, na 
przykład witaminy D, ob-
gryzanie paznokci.

Większość wad powstaje 
głównie przez złe nawyki już 
w okresie wczesnego dzieciń-
stwa. Ssanie palca jest odru-
chem charakterystycznym 
dla małych dzieci. Jednak, 
gdy dziecko ssie palec lub 
inny przedmiot, kiedy ma 
już stałe zęby, pobudza do 
pracy niewłaściwe mięśnie, 
czym może doprowadzić do 
powstania niewłaściwego 
zgryzu. Ponadto palec, który 
znajduje się w ustach, powo-

Prawie 70 procent naszego społeczeństwa ma 
wady zgryzu. Coraz więcej osób uważa, że ładne, 
proste i równe zęby są atutem w życiu osobistym 

i zawodowym. Niestety nie zawsze względy 
zdrowotne, lecz częściej względy estetyczne, 

skłaniają nas do pójścia do ortodonty.



Podkrążone 
oczy to także skutek uboczny 

krzywego zgryzu i tak zwanego 
gotyckiego podniebienia, 

które utrudnia pracę naczyń 
krwionośnych i przepływ limfy wokół 
oczu. Skutkuje to gromadzeniem się 
toksyn, które powodują podkrążone 

i napuchnięte oczy. Skóra jest 
niedotleniona i bardziej podatna na 
zmarszczki. Powstają obrzęki dolnej 

powieki, nazywane
workami.
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duje zniekształcenie żuchwy 
i szczęki.

Bardzo ważne jest poda-
wanie dzieciom pokarmów 
o odpowiedniej konsysten-
cji. Im dziecko starsze, tym 
konieczne jest podawanie 
pokarmów wymagających 
żucia i gryzienia. Jeżeli zbyt 
długo dziecko je pokarm 
w postaci papek, to opóźnia-
my rozwijanie się odruchu 
powodującego prawidłowy 
rozwój właściwych mięśni 
odpowiedzialnych za żucie. 
W wyniku czego pojawia się 
stłoczenie zębów i zwężenie 
szczęk.

Nie zawsze rodzice czy 
opiekunowie dbają o wła-
ściwą higienę jamy ustnej 
w okresie, kiedy dzieci mają 
zęby mleczne. Uważają, że są 
one nietrwałe i bagatelizują 
pojawiającą się próchnicę. 
To wielki błąd. O zęby mlecz-
ne trzeba dbać tak samo jak 
o zęby stałe. Przedwczesne 
usuwanie „mleczaków” 
zniszczonych próchnicą 
powoduje przesuwanie się 
zębów sąsiednich, w wyni-
ku czego zaczyna brakować 
miejsca na ząb stały. Stłocze-
nie zębów przyczynia się do 
krzyżowania wyżynających 
się zębów stałych, dla któ-
rych brakuje przestrzeni. Na 
przykład wyżynająca się ja-
ko pierwsza „szóstka” może 
ustawić się w miejsce utra-
conej zbyt szybko mlecznej 
„piątki”, co spowoduje wiele 
komplikacji.

W życiu dzieci zdarzają 
się też sytuacje, na które ro-
dzice początkowo nie mają 
wpływu. W wyniku prze-
rośniętych migdałków pod-
niebiennych dochodzi do 
zaburzenia toru oddechowe-
go. Dziecko zaczyna oddy-
chać przez usta. Ustawienie 

ust w pozycji 
otwartej prowa-
dzi do zasysania 
wargi dolnej, utrzy-
mania żuchwy w dolnym 
położeniu, co przyczynia się 
do powstania tyłozgryzu. 
Gdy rodzic zauważy, że je-
go pociecha oddycha głów-
nie przez usta, także podczas 
snu, powinien niezwłocznie 
udać się do laryngologa, by 
zdiagnozować, czy przyczy-
ną tego nie są właśnie prze-
rośnięte migdałki.

Szczególną uwagę nale-
ży zwracać na prawidłowe 
układanie niemowlaka. Nie 
powinien on leżeć płasko na 
plecach, gdyż w tej pozycji je-
go usta nie domykają się, żu-
chwa opada w tył, a to sprzyja 
powstawaniu nieprawidło-
wego zgryzu.

Jeśli zauważymy, że dziec-
ko ma nieprawidłowy zgryz 
trzeba niezwłocznie udać się 
do ortodonty. Badania kon-
trolne najlepiej przeprowa-
dzić w wieku około siedmiu 
lat. Kiedy okaże się, że dziec-
ko ma wadę zgryzu, koniecz-
ne jest leczenie, ponieważ 
wady te same nie cofają się, 
wręcz przeciwnie, pogłębiają 
się wraz ze wzrostem dziec-
ka. Leczenie nieprawidło-
wego zgryzu u dziecka, jeśli 
jest rozpoczęte odpowied-
nio wcześnie, pozwala na 
uniknięcie usuwania zębów 
stałych i zapobiega powikła-
niom. Na szczęście wiek nie 
jest przeszkodą w leczeniu 
ortodontycznym. Leczenie 
można rozpocząć praktycz-
nie w każdym wieku.

Nieprawidłowy zgryz nie 
pozwala na dokładne czysz-

czenie zębów, gdyż zęby na-
chodzą na siebie ściśle do 
siebie przylegając, przez co 
trudniej wyczyścić resztki 
jedzenia, w konsekwencji do-
prowadza to do próchnicy. 
Powstałe w wyniku próch-
nicy bakterie prowadzą do 
stanów zapalnych nie tylko 
w obrębie dziąseł. W efekcie 
głębokiej próchnicy, w któ-
rymś z górnych zębów, bakte-
rie rozmnażają się i docierają 
do sąsiadujących nad kością 
szczęki zatok szczękowych, 
skąd mogą naczyniami 
krwionośnymi wędrować 
po całym organizmie. Bywa 
to bardzo niebezpieczne, po-
nieważ może spowodować 
trwałe uszkodzenie stawów. 

Bakterie wraz z krwią mogą 
też dotrzeć do serca i dopro-
wadzić do zapalenie mięśnia 
sercowego czy zastawek.

Niewłaściwy zgryz wpływa 
na nieprawidłowe gryzienie 
i żucie pokarmów. Łykamy 
większe źle przeżute kawał-
ki, które trudniej strawić. Zły 
zgryz uniemożliwia właściwe 
rozdrabnianie pokarmów, 
a jest to ważny element pro-
cesu trawiennego .

Wady zgryzu są również 
przyczyną nieprawidłowej 
wymowy. Przerwa między 
siekaczami pośrodkowymi 
powoduje problemy z arty-
kulacją niektórych zgłosek. 
W przypadku tyłozgryzu 

cd. na str. 14
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obserwuje się nieprawidło-
wą wymowę na skutek tak 
zwanego uciekania języka do 
przodu. Wady w ustawieniu 
zębów sprzyjają powstawa-
niu seplenienia.

W  wyniku wad zgry-
zu oddychamy przez usta 
zwiększając skłonność do 
przeziębień. Podkrążone 
oczy to także skutek uboczny 
krzywego zgryzu i tak zwane-
go gotyckiego podniebienia, 
które utrudnia pracę naczyń 
krwionośnych i przepływ 
limfy wokół oczu. Skutkuje 
to gromadzeniem się toksyn, 
które powodują podkrążone 
i napuchnięte oczy. Skóra 
jest niedotleniona i bardziej 
podatna na zmarszczki. Po-
wstają obrzęki dolnej powie-
ki, nazywane workami.

Udowodniono, że istnie-
je ścisły związek pomiędzy 
wadami zgryzu, a wadami 

postawy. Nadmierne, często 
asymetryczne napięcie mię-
śni żwaczy, choć niewielkie, 
ale działające ciągle, powo-
duje napięcie struktur mię-
śniowo stawowych w dolnym 
obrębie mięśni szyi, kręgo-
słupa czy barku.

Zaburzenia ze strony sta-
wów skroniowo-żuchwo-
wych mogą prowadzić do 
wielu schorzeń. Jednym 
z nich jest bruksizm, który 
objawia się nieświadomym 
zaciskaniem mięśni żwaczy 
i zgrzytaniem zębami. W ja-
mie ustnej u osób z bruksi-
zmem obserwuje się starcia 
powierzchni siecznych, ubyt-
ki, uszkodzenia i zaniki przy-
zębia. Zmiany te mogą być 
rozległe.

Dziś profesjonalna i no-
woczesna ortodoncja po-
prawia nie tylko zgryz, ale 
także profi l twarzy i wygląd 
dziąseł, co skutkuje pięknym 

uśmiechem. W naszym kra-
ju ta dziedzina nauki rozwija 
się znakomicie i coraz więcej 
osób, także dorosłych, de-
cyduje się na leczenie, które 
przynosi wiele korzyści czyn-
nościowych i zdrowotnych. 
Ortodoncja koryguje wady 
zgryzu za pomocą różnych 
aparatów, od zupełnie pro-
stych do bardzo skompli-
kowanych. Przystępując do 

leczenia, musimy uwzględnić 
wszystkie przyczyny powsta-
łych zmian i niejednokrotnie 
współpracować z wieloma 
specjalistami, na przykład 
stomatologiem, chirurgiem, 
logopedą, pediatrą, neuro-
logiem i innymi. W wyniku 
leczenia, nie tylko poprawi-
my rysy twarzy, ale również 
samopoczucie i zwiększymy 
pewność siebie.

cd. ze str. 13

Nie każdy wie, że zły zgr�  ma 
wpływ na bóle głowy. Spowodowane 
jest to nieprawidłowym ustawieniem 
sz cz ęki w stos unku do żuchwy i prz e-
ciążeniem stawu skroniowo żuchwo-
wego. Z wiekiem wada ta pogłębia 
się i jako dorośli ludzie cierpimy na 

migreny. Zły zgr�  powoduje również 
zaburz enia słuchu i równowagi.

„Nie każdy wie, że zły zgr�  ma „Nie każdy wie, że zły zgr�  ma 
wpływ na bóle głowy. Spowodowane „wpływ na bóle głowy. Spowodowane 
jest to nieprawidłowym ustawieniem 
„

jest to nieprawidłowym ustawieniem 
sz cz ęki w stos unku do żuchwy i prz e-

„
sz cz ęki w stos unku do żuchwy i prz e-
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Choroby wieku 
dziecięcego

OBJAWY • LECZENIE • ZAPOBIEGANIE
Tekst: Michał Nowak

Lato już odeszło w zapomnienie, tymczasem jesień niesie ze sobą sezon grypowy, 
który nieuchronnie zbliża się wielkimi krokami. Dla rodziców jest to również 

okres zwiększonego zaniepokojenia o zdrowie swoich pociech. Przebywające 
w przedszkolach i szkołach dzieci narażone są na ryzyko zachorowania na 

przeziębienie, grypę, ale również na choroby wieku dziecięcego.
Jakie są ich objawy? Jak je leczyć oraz jak im zapobiegać? 

Odpowiedzi na te pytania znajdziecie Państwo w niniejszym artykule.

OspA wieTRZNA

Chorobę wywołuje wirus 
ospy wietrznej i półpaśca, 
szerząc się drogą kropelko-
wą. Ospa uważana jest za jed-
ną z najbardziej zaraźliwych 
chorób wieku dziecięcego.

Co ciekawe, po przebyciu 
ospy wietrznej, wirus po-
zostaje w organizmie przez 
resztę życia i może wywołać 
kolejne zakażenie w postaci 
półpaśca.

Najbardziej charaktery-
stycznym objawem są plamki 
na skórze, które stopniowo 
przechodzą w grudki aby 
następnie zmienić się w pę-
cherzyki wypełnione jasnym 
płynem. Bardzo często po-
jawia się podwyższona tem-

peratura ciała (choć nie jest 
to regułą), ból gardła i mię-
śni. Wysypka może pojawić 
się również na owłosionej 
skórze głowy oraz błonach 
śluzowych i narządach płcio-
wych. Czas trwania choroby 
wynosi 14-28 dni. Ospa prze-
staje być zakaźna gdy przy-
schną wszystkie pęcherzyki 
na skórze.

Leczenie polega głównie na 
objawowym łagodzeniu do-
legliwości. Jako lek przeciw-
gorączkowy i przeciwbólowy 
zaleca się stosować paraceta-
mol. Nie należy dopuszczać 
do drapania krostek, ponie-
waż mogą wówczas pozostać 
na ciele blizny. Strupki i pę-
cherzyki należy smarować 
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pudrami płynnymi, takimi 
jak Pudroderm czy Tanno 
Hermal Lotio, które działa-
ją osuszająco i łagodzą swę-
dzenie. Warto płukać gardło 
roztworem z szałwii. Jeśli po-
jawią się niepokojące objawy 
ze strony układu nerwowe-
go - zaburzenia równowa-
gi - należy skontaktować się 
z lekarzem.

ChORObA 
bOsTOŃsKA

Inaczej nazywana zespo-
łem dłoni, stóp i ust (HFMD), 
wywoływana jest przez wirus 
coxsackie. Bardzo często prze-
raża rodziców dzieci w wieku 
przedszkolnym. Tymczasem 
choroba bywa podobna do 
ospy, a czasem jest nawet z nią 
mylona. Głównymi objawami 
jest wysypka pojawiająca się 
na dłoniach, podeszwach stóp 
oraz w jamie ustnej, gorącz-

wych i przeciwgorączkowych 
oraz odpowiedniej podaży 
płynów, diecie i wypoczyn-
ku. Pęcherzyków nie trzeba 
smarować - znikną po ok. ty-
godniu. Gdy towarzyszy im 
świąd, można posmarować 
je wodnym roztworem gen-
cjany (spirytusowy będzie 
szczypał).

SZKARLATYNA 
(płONiCA)

W przeciwieństwie do ospy 
i choroby bostońskiej - szkar-
latynę wywołują bakterie 
paciorkowca. Jest to bardzo 
niebezpieczna choroba mo-
gąca zakończyć się groźnymi 
powikłaniami zdrowotnymi. 
Szerzy się bardzo szybko dro-
gą kropelkową, przez kontakt 
z chorą osobą (wspólne ręcz-
niki, naczynia, przedmioty 
codziennego użytku).

Objawy początkowo przy-
pominają anginę, jednak po 

2-5 dniach od wystąpienia 
wysokiej gorączki, bólu gar-
dła (mogą również wystąpić 
bóle brzucha, wymioty) poja-
wia się charakterystyczna dla 
szkarlatyny czerwona, drob-
noplamista wysypka, która 
zlewa się na tułowiu, w zgię-
ciach łokciowych i pod kola-
nami. Na policzkach pojawia 
się rumień, natomiast skóra 
wokół nosa pozostaje blada. 
Po kilku dniach od ustąpienia 
wysypki dochodzi do łusz-
czenia się skóry - głównie na 
stopach i dłoniach. 

Leczenie: bezwzględnie po-
lega na podaniu antybiotyku 
przez 10-14 dni, dlatego ko-
nieczna jest wizyta u lekarza.

ŚwiNKA
Jest infekcją wirusową, któ-

ra, podobnie jak inne choroby 
dziecięce, przenosi się drogą 
kropelkową. Okres wylęga-
nia trwa ok. dwa tygodnie, 

ka, ból gardła, ogólne rozbi-
cie i rozdrażnienie. Choroba 
przenosi się drogą kropelko-
wą i pokarmową - dlatego 
higiena jest najważniejszym 
czynnikiem zapobiegającym 
rozprzestrzenianiu bostonki. 
Należy zatem dokładnie myć 
ręce oraz naczynia i sztućce, 
z których korzystała osoba 
zainfekowana.

Leczenie polega na poda-
waniu leków przeciwbólo-

Każdy niepokojący 
stan zdrowia należy 

sygnalizować 
lekarzowi 

rodzinnemu, a 
w razie pytań, 

wątpliwości należy 
zwrócić się po 

poradę do lekarza 
i farmaceuty, 

który dobierze 
odpowiednie leki
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po tym czasie dochodzi do 
manifestacji objawów w po-
staci: gorączki, obrzęku i bólu 
ślinianek przyusznych, pod-
żuchwowych i podjęzyko-
wych. Czasem dochodzi silny 
ból głowy i wymioty. Bardzo 
ostry przebieg choroby, z in-
tensywnymi objawami, może 
świadczyć o zapaleniu opon 
mózgowych. W Polsce na 
świnkę chorują głównie dzieci 
w wieku 9-14 lat. Niemowlęta 
nabywają odporność wro-
dzoną od matki, natomiast 
u osób dorosłych występują 
przeciwciała. 

Leczenie - głównie obja-
wowe, zaleca się odpoczynek 
(aż do całkowitego ustąpienia 
obrzęku ślinianek), odpo-
wiednią dietę i podaż pły-
nów. Ból ślinianek można 
zredukować owijając szyję 
np. szalikiem czy watą. Jeśli 
wystąpią niepokojące objawy 
w postaci bólu w nadbrzuszu, 
wymioty, silne bóle głowy - 
należy niezwłocznie skonsul-
tować się z lekarzem.

RÓŻYCZKA
Jest to choroba wirusowa 

wywoływana przez wirus ró-
życzki. Często przebiega bez-
objawowo, mimo że cechuje 
ją duża zapadalność.

Do zakażenia dochodzi 
drogą kropelkową, okres 
wylęgania jest długi (2-3 ty-
godnie). Objawy, poza typo-
wymi dla chorób zakaźnych, 
cechują się występowaniem 
bladoróżowej, grudkowatej 
wysypki na całym ciele. Cha-
rakterystyczne jest powięk-
szenie i bolesność węzłów 
chłonnych oraz śledziony. 
Stan pacjenta jest na ogół 

dobry.
Leczenie: lekki przebieg 

choroby nie wymaga lecze-
nia. Poważne komplikacje 
może nieść zakażenie różycz-
ką kobiety w ciąży. Należy 
się wówczas bez namysłu 
skontaktować z lekarzem 
pierwszego kontaktu. Za-
pobieganie polega na szcze-
pieniu ochronnym i jest ono 
włączone do kalendarza 
szczepień. Przechorowanie 
różyczki daje odporność na 
całe życie.

ODRA
Jest wysoce zaraźliwą cho-

robą wieku dziecięcego wy-
woływaną przez wirus odry.

Do zakażenia dochodzi 
drogą kropelkową przez ki-
chanie, kaszel przebywanie 
w jednym pomieszczeniu 
z osobą zarażoną. Czas inku-
bacji trwa ok. 2 tygodnie i na-
stępnie dochodzi do ostrego 
bólu gardła, nieżytu nosa, 
spojówek i zapalenia gór-
nych dróg oddechowych. 
Często pojawia się suchy ka-
szel. Charakterystycznym 
objawem jest pojawienie się 

ka. Pojawia się na twarzy 
(skóra za uszami i na czole) 
i „wędruje” w dół obejmując 
całe ciało. Po ok. 5 dniach 
zmienia się barwa wysyp-
ki na ceglastą, ustępują po-
zostałe objawy i łuszczy się 
naskórek. Osoba, która prze-
była zakażenie tym wirusem 
zyskuje odporność do końca 
życia. 

Leczenie: rekomendowane 
jest leczenie objawowe. Za-
pobieganie odrze polega na 
szczepieniu dzieci pozbawio-
nym zjadliwości wirusem od-

rodzi to olbrzymie problemy 
podczas diagnozy i różnico-
wania. Należy pamiętać, aby 
żadnego objawu choroby nie 
bagatelizować, lecz również 
nie wpadać w panikę, gdy 
dziecku przyjdzie zmierzyć 
się z którymś z nich. Każdy 
niepokojący stan zdrowia na-
leży sygnalizować lekarzowi 
rodzinnemu, a w razie pytań, 
wątpliwości, należy zwrócić 
się po poradę do lekarza i far-
maceuty, który dobierze od-
powiednie leki oraz pokieruje 
w odpowiedni sposób lecze-
niem objawowym.

na błonie śluzowej 
policzków białych 
przebarwień. Obja-
wem towarzyszącym 
jest wysoka cie-
płota ciała oraz 
gruboplamista, 
różowa, zlewa-
jąca się wysyp- Większość chorób  

wieku dziecięcego posiada  
podobny przebieg.  

Niejednokrotnie rodzi to  
olbrzymie problemy  

podczas diagnozy  
i różnicowania.

ry. Większość 
chorób wieku 
dziecięcego po-
siada podobny 
przebieg. Nie-
jednokrotnie 
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Jesienna
depresja
to nie tylko brak słońca



U wielu ludzi w okresie jesiennym obserwujemy 
znaczą obniżkę nastroju. Przygnębienie, 

apatia potęgowane są przez coraz to krótsze 
dni, pochmurne, szare niebo. Brak słońca oraz 

deszczowe i zimne dni sprawiają, że ludzie stają 
się przybici, senni, bez chęci do jakiejkolwiek 

aktywności. Wszystkie wymienione wyżej 
stany psychiki ludzkiej są charakterystyczne 

dla depresji, jednej z najczęściej występujących 
chorób psychicznych przełomu XX i XXI wieku. 
Czy zatem zły nastrój, brak chęci do działania, 
nieepatowanie uśmiechem, upoważnia nas do 

postawienia diagnozy: choroba depresyjna? 
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Jesienna
depresja
to nie tylko brak słońca

C
zy człowiek jednak 
ma prawo do chwil 
smutku, refl eksji? 
A może życie po-

winno upływać w beztro-
skich, radosnych pląsach? 
Na te kilka pytań trudno jest 
znaleźć jednoznaczną od-
powiedź. Niewątpliwie ży-
cie emocjonalne człowieka 
przebiega raczej jako falu-
jąca krzywa, która powinna 
ilustrować zarówno chwile 
radosne, wzniosłe, jak i te 
bolesne, szczególnie po stra-
cie bliskich osób, czy w ob-
liczu trudnych życiowych 
wyzwań, takich jak ciężka 
choroba, rozpad rodziny albo 
wypadek zmieniający nasze 
życie na stałe.

się na wizytę u specjalistów 
leczących tę prawdziwą epi-
demię społeczeństw wysoko 
rozwiniętych.

Dane naukowe na temat 
wzrostu zachorowalności na 
depresję, zebrane z ostatnich 
dwudziestu lat, są tak przera-
żające, że stają się wręcz nie-
wiarygodne. Według opinii dr. 
Ryszarda Weterle, specjalisty 
z dziedziny psychiatrii, wy-
nika, że na przestrzeni ostat-
niego dwudziestolecia ilość 
przypadków depresji wzro-
sła o 1000%. Tak gwałtowny 
przyrost częstości występo-
wania tej choroby w ostatnim 
czasie całkowicie obala tezę, 
jakoby niekorzystne zmiany 
pogodowe zachodzące jesienią 
były za ten stan odpowiedzial-
ne, tym bardziej, że depresja 
oprócz jesieni nasila się rów-
nież wiosną, gdzie ilość dni 
słonecznych wzrasta, dzień 
się wydłuża, a powietrze sta-
je się coraz cieplejsze. W po-
przednich dziesięcioleciach, 
czy bardziej odległych wie-
kach również po lecie przycho-
dziła mniej przyjemna jesień, 
a jednak depresja nie zbierała 
tak obfi tych plonów w postaci 
samobójstw, co obserwujemy 
w teraźniejszości.

Co to jest 
depresja?

Według Światowej Orga-
nizacji Zdrowia (WHO) de-
presja jest wiodącą przyczyną 
niesprawności i niezdolności 
do pracy na świecie oraz naj-
częściej spotykanym zaburze-
niem psychicznym. Choruje 
na nią w ciągu całego życia 
kilkanaście procent popula-
cji osób dorosłych. Kobiety 
chorują dwa razy częściej. Co 
dziesiąty pacjent zgłaszają-
cy się do lekarza pierwszego 
kontaktu z powodu innych 
dolegliwości ma pełnoobja-
wową depresję, a drugie tyle 
osób cierpi z powodu poje-
dynczych objawów depresyj-
nych. Depresja to choroba, 
którą można i należy leczyć, 
jej objawy mogą mieć cha-
rakter zarówno nawracający, 
jak i przewlekły. Obecnie do-
stępne są coraz lepsze metody 
terapii, które z jednej strony za-
pewniają większą skuteczność, 
a z drugiej – są coraz mniej 
obciążające. Niestety ponad 
połowa przypadków depre-
sji pozostaje nierozpoznana, 
a spośród osób z rozpozna-

ną depresją jedynie połowa 
otrzymuje adekwatne lecze-
nie. Z tego względu niezwy-
kle ważną dla każdego (nie 
tylko dla lekarza) kwestią jest 
znajomość natury i objawów 
depresji oraz podstaw jej dia-
gnostyki i leczenia.

Objawy 
depresji

Najważniejszym objawem 
jest stopniowo postępująca 
utrata radości z życia, nie-
umiejętność cieszenia się, 
chory traci zdolność odczu-
wania przyjemności, aż do 
jej całkowitego wyłączenia, 
co nazywane jest w psychia-
trii anhedonią. Obniżenie 
nastroju i przeżywania, po-
łączone ze zobojętnieniem 
(„jest mi wszystko jedno, 
co się dzieje i co się stanie”), 
poczucie pustki. Czasami 
zmienny, drażliwy nastrój, 
trudność w jego kontrolo-
waniu oraz smutek (mające 
głęboki i przenikliwy cha-
rakter, doświadczane przez 
większość czasu), płacz, któ-
ry coraz trudniej kontrolo-

cd. na str. 20

Z całą pewnością na-
leży stwierdzić, że krót-
kotrwała chandra, złe 
samopoczucie, które mają 
charakter przejściowy, nie 
są zaburzeniem psychiki 
człowieka, lecz odzwier-
ciedlają jego wrażliwość. 
Dopiero przedłużające 
się objawy depresyjne po-
winny zaniepokoić osobę 
zainteresowaną, aby, naj-
częściej korzystając z po-
mocy kogoś z bliskiego 
otoczenia, zdecydować 

Najważniejszym 
objawem jest stopniowo 

postępująca utrata radości 
z życia, nieumiejętność cieszenia 

się, chory traci zdolność 
odczuwania przyjemności, aż 

do jej całkowitego wyłączenia, 
co nazywane jest w psychiatrii 

anhedonią. 
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wać, a czasami niemożność 
panowania nad własnymi 
emocjami, impulsywność 
niezgodna z dotychczaso-
wym zachowaniem.

Równie ważne staje się 
ograniczenie aktywności ży-
ciowej, wygasają zaintereso-
wania, człowiek traci pasję, 
pozostawia hobby, a końco-
wym stadium staje się całko-
wita rezygnacja z działania, co 
określa się jako abulię, a może 
się objawiać niechęcią do wsta-
wania z łóżka, brakiem zainte-
resowania własną osobą, nie 
wykonywanie najprostszych 
czynności higienicznych, ta-
kich jak ubieranie się, czesanie, 
stosowanie kosmetyków. Stop-
niowo następuje utrata energii 
życiowej i zmniejszenie wrażli-
wości na bodźce emocjonalne 
(apatia), przewlekłe zmęcze-
nie z ograniczeniem codzien-
nej aktywności. Czasami ma 

miejsce pobudzenie psychoru-
chowe z odczuciem zwiększo-
nego napięcia wewnętrznego, 
niepokoju oraz niemożnością 
znalezienia sobie miejsca. Dla 
typowych postaci depresji cha-
rakterystyczne jest tzw. dobo-
we wahanie samopoczucia. 
Pacjenci zazwyczaj gorzej czu-
ją się w godzinach porannych, 
południowych i bardzo trudno 
im jest rozpocząć dzień. W go-
dzinach wieczornych mają 
wrażenie nieco lepszego samo-
poczucia i aktywności. W pro-
cesie postępującego leczenia 
depresji wieczorne godziny 
lepszego samopoczucia „wy-
dłużają się” w kierunku naj-
pierw godzin południowych, 
a potem rannych. Ale są też 
pacjenci z depresją, którzy le-
piej czują się w godzinach po-
rannych niż wieczornych, albo 
też nie mają poczucia dobo-
wych wahań swojego nastroju.

Równolegle wyraźnie 

wzrasta poziom samokrytyki, 
pesymizm w ocenie własnych 
działań dotyczy zarówno 
przeszłości, chwili obecnej, 
jak i przyszłości. Charakte-
rystyczna jest utrata poczucia 
własnej wartości, zaniżona 
samoocena, bycie bezwar-
tościowym, niepotrzebnym. 
Może to doprowadzić do bar-
dzo niebezpiecznego stanu 
tak zwanych urojeń depre-
syjnych. Chory usilnie stara 
się wpoić sobie przekonanie 
o własnym poczuciu winy, 
byciu grzesznym, skazy-
wanym, biednym, bez naj-
mniejszych perspektyw na 
przyszłość. Mimo konfron-
towania tego typu urojeń 
z jakże inną rzeczywistością, 
pacjentowi bliżej do uwierze-
nia w ich czarny, wyimagino-
wany obraz, niż w bardziej 
kolorową rzeczywistość.

Według obecnego spoj-
rzenia na istotę chorób 
psychicznych, trudno jest 
traktować je w sposób wy-
odrębniony. Często towa-
rzyszą jej inne zaburzenia, 
z których najczęściej wyłania 
się lęk. Pacjentowi, choć ma 
poczucie stale utrzymujące-
go się lęku, trudno określić, 
czego konkretnego się boi 
(lęk nieokreślony). Lęk nie-
jednokrotnie ma charakter 
przewlekły, jego nasilenie 
stopniowo narasta i zmniej-

sza się (lęk wolno płynący), 
często jest umiejscawia-
ny przez pacjenta gdzieś 
w środku ciała, na przykład 
w klatce piersiowej.

Dochodzimy do objawów 
najbardziej niebezpiecznych. 
Należy do nich narastające po-
czucie beznadziejności, utraty 
sensu życia, a w ostateczności 
częste myślenie o śmierci ja-
ko najlepszym rozwiązaniu 
wszystkich dotychczasowych 
problemów. Może to być pra-
gnienie śmierci drogą natural-
ną („chciałbym usnąć i więcej 
się nie obudzić”, „proszę Boga 
o śmierć”, „chciałbym ulec ja-
kiemuś wypadkowi”), aż do 
myśli o popełnieniu samo-
bójstwa. Myśli samobójcze 
pojawiają się często wbrew 
woli pacjenta, który stara się 
sobie z nimi radzić, ignorować 
je, ale z czasem staje się to co-
raz trudniejsze. Często wtedy 
pacjent „woła o pomoc”, m. in. 
informując o tym otaczające 
osoby. W skrajnych przypad-
kach pacjent zaczyna myśleć, 
w jaki konkretny sposób po-
pełni samobójstwo (tendencje 
samobójcze). Może być ono 
szczegółowo zaplanowane, 
ale też może być impulsyw-
ne – nieplanowane i nagłe. 
Myśli o śmierci, o samo-
bójstwie, są bezwzględnym 
wskazaniem do konsultacji 
psychiatrycznej.

r e k l a m a

Według 
obecnego spojrzenia na istotę 
chorób psychicznych, trudno 

jest traktować je w sposób 
wyodrębniony. Często 

towarzyszą jej inne zaburzenia, 
z których najczęściej 

wyłania się lęk. 
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w pRZebieGu DepResJi 
CZĘsTO wYsTĘpuJĄ TeŻ 

iNNe mNieJ TYpOwe 
DOleGliwOŚCi, 
KTÓRe CZĘsTO 

uTRuDNiAJĄ włAŚCiwe 
ROZpOZNANie i bYwAJĄ 
pRZYCZYNAmi błĘDÓw 

DiAGNOsTYCZNYCh. 
wŚRÓD NiCh NAleŻY 

wYmieNić NAsTĘpuJĄCe 
GRupY ObJAwÓw:

1. Zaburzenie koncen-
tracji uwagi, poczucie 

pogorszenia pamięci i funk-
cji poznawczych, które 
stopniowo ustępują wraz 
z postępującym leczeniem 
depresji i poprawą nastroju.

2. Zaburzenia snu 
w depresji prze-

jawiają się często trud-
nościami w zasypianiu 
i utrzymaniu snu, sen 
często jest płytki, przery-
wany. Charakterystyczne 
dla depresji jest również 
częste budzenie się w go-
dzinach porannych (3.00–
5.00 rano) z możliwością 
ponownego zaśnięcia 
przy mniejszym nasileniu 
depresji, albo z niemożno-
ścią ponownego zaśnięcia 
u osób z depresją w znacz-
nym stopniu nasilenia. 
Zaburzenia snu w przy-
padku depresji mogą 
również występować pod 
postacią nadmiernej sen-
ności, zarówno nocnej, jak 
i w ciągu dnia. Trudno się 
wtedy wybudzić ze snu 
nocnego, pacjenci twier-
dzą, że „przesypiają całą 
noc i cały dzień” z krótki-
mi przerwami.

3. Zmniejszenie lub 
utrata apetytu. Pa-

cjenci często mówią, że 
jedzą na siłę, zmuszają się, 
bo wiedzą, że trzeba, albo 
że jedzenie pozbawione 
jest smaku. Towarzyszy 
temu czasem znaczna 
utrata wagi ciała (kilka 
kilogramów w ciągu mie-
siąca). Czasami jednak 
depresji może towarzy-
szyć nadmierne łaknienie, 
objadanie się nietypo-
we dla dotychczasowego 
zachowania (zwłaszcza 
słodkimi pokarmami), co 
w połączeniu z brakiem 
aktywności fi zycznej 
może prowadzić do zwięk-
szenia masy ciała. W tej 
sytuacji mówimy o tak 
zwanej atypowej depresji. 

4. Spadek libido 
(popędu seksual-

nego) – brak ochoty na 
seks zarówno u kobiet, 
jak i u mężczyzn często 
występuje w depresji. 
Zmniejszenie lub utrata 
zainteresowań 
sferą sek-
sualną 

może nasilać depresyjne 
poczucie zmniejszenia 
własnej wartości, kobieco-
ści, męskości, atrakcyjno-
ści. A to z kolei zwrotnie 
może wpływać na jeszcze 
większe osłabienie libi-
do. Życie seksualne nie 
sprawia przyjemności, nie 
daje satysfakcji. Może to 
dodatkowo nasilać prze-
żywanie depresji. Zabu-
rzenia seksualne towarzy-
szące depresji najczęściej 
ustępują wraz z poprawą 
nastroju przy leczeniu od-
powiednimi lekami.

5. U kobiet mogą wy-
stąpić zaburzenia 

cyklu płciowego i zaburze-
nia miesiączkowania.

Prz ycz yny 
depresji

Depresja jako choroba 
psychiczna posiada swoje 

podłoże biochemiczne, czyli 
możemy wskazać zaburzenia 
występowania i aktywno-
ści konkretnych substancji 
w mózgu odpowiedzialnych 
za stan satysfakcji, zadowo-
lenia, motywacji, czy wręcz 
napędu do działania. Takie 
przeżycia stają się funda-
mentem do tworzenia pra-
widłowych relacji jednostki 
w społeczeństwie. Na sku-
tek wielu przyczyn może 
dojść do zachwiania rów-
nowagi pomiędzy neuro-
hormonami mózgowymi. 
Osiągnięcie przewagi przez 
którąkolwiek z frakcji che-
micznych w mózgu odbija 
się na jego funkcjach psy-
chicznych. Bezpośrednich 
źródeł tych zaburzeń może-
my doszukiwać się poprzez 
odziedziczenie po rodzicach 
tendencji depresyjnych. Na 
chemię mózgu wpływ mogą 
mieć choroby somatyczne, 
przede wszystkim wpływa-
jące na system hormonalny. 
Jednak największe spustosze-
nie w „magazynach paliwa” 
dla naszego mózgu, wywo-
łują używki, szczególnie te 

o charakterze pobudzają-
cym. Takie substancje 

jak amfetamina, ko-
kaina, ale również tak 
zwane środki ener-
getyzujące, powo-
dują chwilowy 
efekt pobudzają-
cy, dają satysfak-

cd. na str. 22
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cję i  samozadowolenie, 
jednak w dalszej perspek-
tywie powodują niedobory 
noradrenaliny, serotoniny 
i dopaminy, odpowiedzial-
nych za rozwój depresji.

Silne przeżycia mogą po-
zostawić po sobie trwały ślad 
psychologiczny. Ból po stra-
cie bliskiej osoby oraz ciężar 
samotności, który pojawia się 
po śmierci partnera życiowe-
go to najbardziej trudny mo-
ment w życiu emocjonalnym 
człowieka. Często nie udaje 
się ludziom poradzić z tak 

wielkim obciążeniem stre-
sowym. Czasami wydarzenia 
życiowe nie muszą mieć naj-
większego kalibru, problemy 
mogą wynikać z postawionej 
diagnozy lekarskiej, z rela-
cji w małżeństwie, kłopotów 
z wychowaniem dzieci. Para-
doksalnie często zagrożenie 
rozwojem depresji pojawia 
się w sytuacjach pozytyw-
nych, długo oczekiwanych, 
dających szczęście. Dotyczy 
to kobiet w okresie porodu. Po 
porodzie bardzo często nastę-
puje zmiana nastroju. Kobieta 
źle się czuje, jest przygnębiona 
i osłabiona. Do tego dochodzi 
zmęczenie porodem.

Z pierwszymi niepokoją-
cymi objawami najczęściej 

spotykamy się w trzeciej do-
bie po porodzie. Przeważnie 
mijają one samoistnie po kil-
ku dniach lecz, gdy utrzymu-
ją się dłużej niż 2 tygodnie, 
mogą świadczyć o depresji 
poporodowej. Wśród wie-
lu objawów sugerujących 
depresję można wymienić 
ogólne rozbicie, smutek, apa-
tię, niechęć do wykonywa-
nia jakichkolwiek czynności, 
rozdrażnienie, obsesyjne lęki 
o dziecko itp.

Dla kobiety niebezpiecz-
nym objawem mogą też być 
zaburzenia łaknienia. Zaczy-
na ona spożywać nadmierne 
ilości pożywienia lub odwrot-
nie - drastycznie je ogranicza. 
W wyniku tego mogą nastąpić: 
niestrawność, bóle brzucha, 
gorączka. Często w depresji 
zdarza się bezsenność i zabu-
rzenia laktacji.

Warunki życiowe stwarza-
ją coraz większe obciążenie 
psychiczne, są źródłem stre-
su patologicznego, człowiek 
w swoim życiu codziennym, 
głównie zawodowym, za-
czyna przypominać boksera 
zapędzonego przez „przeciw-
nika” do narożnika. Pan dr 
Ryszard Weterle ocenia to ja-
ko tryumf „nienormalności”. 
Człowiek wykonujący okre-
ślony zawód, w którym czuje 
się pewnie, jest specjalistą, 
nagle zostaje zasypany szere-
giem obowiązków, procedur, 
których ogrom może spowo-
dować utratę pewności siebie, 
poczucia własnej wartości 
i kwalifi kacji, a w ostatecz-
ności bezradność i lęk przed 
utratą pracy oraz kłopotami 
materialnymi. Bardzo często 
osoby wykonujące prestiżo-
we zawody zmagają się z ta-
kimi problemami, dlatego 
w społeczeństwach zachod-
nich tak wielu ludzi wymaga 
stałej opieki psychologicznej.

Lecz enie 
depresji

FARMAKOTERAPIA 

(leki przeciwdepresyjne) – 
leki powinny być dobierane 
odpowiednio do objawów 
występujących u danego cho-
rego, z uwzględnieniem pro-
fi lu działań niepożądanych, 
chorób współistniejących 
oraz ewentualnych innych 
leków, które przyjmuje pa-
cjent. Powinna to być wspól-
na decyzja lekarza i pacjenta. 
Leki przeciwdepresyjne nie 
uzależniają. Należy je przyj-
mować codziennie zgodnie 
z zaleceniami lekarza. Popra-
wa może być odczuwana po 
2–4 tygodniach farmakote-
rapii. Prawidłowo prowadzo-
ne leczenie farmakologiczne 
daje zadowalającą poprawę 
u ok. 70% pacjentów już po 
pierwszej kuracji. U pozosta-
łych pacjentów w przypad-
ku braku poprawy zmienia 
się lek/leki przeciwdepresyj-
ne i czasami wprowadza leki 
wspomagające z innych grup. 
Leków nie można odstawiać 
bez konsultacji z lekarzem, 
nawet w przypadku popra-
wy samopoczucia. Może to 
spowodować wystąpienie ob-
jawów odstawienia i nawrót 
depresji. Łagodne działania 
niepożądane farmakotera-
pii są stosunkowo częste, ale 
szybko ustępują. Wystąpienie 
silniejszych, bardziej kłopotli-
wych działań niepożądanych 
wymaga konsultacji z leka-
rzem. Obecnie dostępne są 
nowoczesne, bezpieczne pre-
paraty, które można stosować 
przez długi czas. Część z nich 
nie wchodzi w reakcje z alko-
holem, a przyjmowanie wielu 
z nich nie stanowi przeciw-

wskazania do prowadzenia 
pojazdów.

psYChOTeRApiA
powinna być równoległą do 
farmakoterapii metodą lecze-
nia. Często pacjenci, zwłasz-
cza na początku leczenia 
depresji, nie chcą lub nie mogą 
podjąć psychoterapii. Czasa-
mi też, już po poprawie stanu 
zdrowia psychicznego w le-
czeniu farmakologicznym, 
nie mają dalszej motywacji 
do kontynuacji takiej psy-
choterapii. Rzadko, w ściśle 
uzasadnionych przypadkach, 
leczenie depresji rozpoczyna 
się od psychoedukacji (edu-
kacji i rozmów z pacjentem na 
temat depresji) oraz/lub psy-
choterapii (i zajęć terapeutycz-
nych) i czeka z włączeniem 
leczenia farmakologicznego. 
Przykładami takich sytuacji 
mogą być łagodna depresja 
i depresja w przebiegu ciąży.

DieTA i AKTYwNOŚć 
FiZYCZNA 

Warto także zwrócić uwagę na 
odpowiednie odżywianie się 
i aktywność fi zyczną. Regu-
larne umiarkowanie nasilone 
ćwiczenia fi zyczne (tzn. takie, 
w czasie których pacjent może 
mówić, ale nie jest już w sta-
nie śpiewać) mogą być sku-
tecznym sposobem poprawy 
nastoju i mogą być wartościo-
wym elementem skojarzone-
go leczenia depresji.

FOTOTERAPIA
to metoda o potwierdzonej 
skuteczności i dużym bezpie-
czeństwie, stosowana w przy-
padku depresji sezonowej, 
czyli występującej w okresie 
jesienno-zimowym i/lub zi-
mowo-wiosennym. Polega 
na powtarzalnej ekspozy-
cji na światło o określonym 
natężeniu.

Warunki życiowe 
stwarzają coraz 

większe obciążenie 
psychiczne, są źródłem 
stresu patologicznego, 

człowiek w swoim 
życiu codziennym, 

głównie zawodowym, 
zaczyna przypominać 
boksera zapędzonego 

przez „przeciwnika” 
do narożnika

cd. ze str. 21



Różnorodność chorób

reumatycz nych
Choroby reumatyczne 

to ponad 200 jednostek 
chorobowych dotykających 

ludzi w każdym wieku 
niezależnie od płci. Ogromne 

znaczenie dla postępów 
w leczeniu ma wczesne 

zdiagnozowanie choroby. 
Okres, w którym rozpoczęcie 

leczenia gwarantuje 
zadawalające rezultaty, 

to zaledwie 12 tygodni od 
wystąpienia pierwszych 

objawów. Pacjenci 
z chorobami reumatycznymi, 

często pierwszej pomocy 
szukają u lekarzy 

innych specjalności niż 
u reumatologa, z uwagi na 

dominujące objawy z innych 
narządów. W naszym 

społeczeństwie istnieje 
przekonanie, że choroby 

reumatyczne ograniczają się 
do zmian zwyrodnieniowych, 

a to nie prawda.
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N
astępstwem chorób 
reumatycznych, 
w szczególności 
tych o podłożu za-

palnym, jest niesprawność, 
a w konsekwencji utrata sa-
modzielności. Wszystkie 
reumatyczne choroby za-
palne, jeśli są niewłaściwie 
leczone, zwiększają śmiertel-
ność odległą, a czasami mogą 
przebiegać na tyle agresyw-
nie, że mogą prowadzić do 
szybkiego zgonu.

Należą do nich niech mię-
dzy innymi:

1. Reumatoidalne zapa-
lenie stawów (RZS)

2. Młodzieńcze idio-
matyczne zapalenie 

stawów (MIZS)

3. Zesztywniające 
zapalenie stawów 

kręgosłupa(ZZSK)

4. Łuszczycowe zapale-
nie stawów (ŁZS)

5. Toczeń rumieniowa-
ty układowy (TRU)

Reumatyzm kojarzony jest 
zwykle ze starszymi ludźmi, 
jednak rzeczywistość jest in-
na. Już niekiedy niemowlęta 
i małe dzieci mają schorze-
nia reumatyczne powodujące 
ograniczenia w rozwoju psy-
chicznym i fi zycznym. Dia-
gnoza zazwyczaj jest wielkim 
zaskoczeniem. Reumatycz-
ne zapalenie stawów u dzieci 
zaczyna się zazwyczaj nie-
oczekiwanie. Kolano puch-
nie, bolą stawy. Takie objawy 
obserwuje się przeważnie po 
przebytych infekcjach z nagłą 

gorączką. Zazwyczaj zapalenia 
stawów dobrze reagują na te-
rapię i wszystko powraca do 
normalności. po paru dniach 
lub tygodniach. Dolegliwości 
dzieci powinniśmy potrak-
tować poważnie. Nie zawsze 
zapalenia stawów przebiegają 
łagodnie. Są też stany cięższe. 
Do nich należą młodzieńcze 
idiomatyczne zapalenie sta-
wów, choroby tkanki łącznej 
(kolagenozy) i zapalenie na-
czyń krwionośnych.

Schorzenie reumatyczne 
może również wystąpić po 
psychicznych obciążeniach 
dziecka. W chorobach reu-
matycznych dochodzi do 
zaburzeń odporności, w 
których własne tkanki trak-
towane są jak obce. Poprzez 
błędne reakcje układu im-
munologicznego docho-
dzi do niszczenia stawów, 
ścięgien i innych narządów. 
Widocznym objawem jest 
obrzęk stawów oraz obec-
ność w nich płynów.

Młodzieńcze idioma-
tyczne zapalenie stawów 
jest trudne do zdiagnozo-
wania. Objawem tej choroby 
jest spuchnięty, a niekiedy 
również gorący i zaczerwie-
niony staw.

Zaatakowany staw boli 
i zmniejsza się jego zakres 
ruchu. Dotyczy to każdego 
stawu nóg, rąk i kręgosłupa. 
U małych dzieci obrzęki nie 
są łatwe do zdiagnozowa-
nia, dlatego trzeba wychwy-
cić oznaki bólu. Może to być 
na przykład podpieranie się, 
inny sposób chwytania bądź 
nietypowy chód. Aby posta-
wić właściwą diagnozę, trze-
ba prześledzić wydarzenia 
z ostatnich tygodni. Wska-
zówkami mogą być zacho-
rowania na zakaźne choroby 
dziecięce w rodzinie, ukąsze-

nia kleszczy, biegunki, in-
fekcje dróg oddechowych. 
Młodzieńcze idiomatycz-
ne zapalenie stawów może 
przebiegać również łącznie 
z zapaleniem ścięgien. Na 
tę formę zapalenia chorują 
przeważnie chłopcy powyżej 
ósmego roku życia. W takim 
przypadku zajęte są stawy 
skokowe, kolanowe i biodro-
we, do tego występuje zapa-
lenie ścięgna Achillesa, co 
skutkuje silnymi bólami pięt. 
Zapalenie ścięgien może wy-
stąpić po wcześniejszej infek-
cji wywołującej biegunki lub 
po infekcji dróg moczowych. 
Młodzieńcze idiomatycz-
ne zapalenie stawów może 
zaatakować cały organizm. 
U dzieci głownie narażone są 
oczy. W przypadku niewła-
ściwego leczenia może nastą-
pić pogorszenie widzenia aż 
do ślepoty. Dzieci, które cho-
rują na reumatyzm, powinny 
być regularnie badane przez 
okulistów, nawet jeśli nie ma 
żadnych skarg z ich strony. 
Kiedy następuje duża aktyw-
ność choroby reumatycznej 
u dzieci obserwuje się zabu-
rzenia wzrostu. Chore dzieci 
są mniejsze od swoich ró-
wieśników, ponieważ w tym 
czasie prawie wcale nie rosną 
lub przybywa im jeden dwa 
centymetry na rok. Jednak, 
kiedy opanuje się chorobę, 
można zaobserwować nad-
rabianie zaległości. Poza ob-
serwacją wzrostu ogólnego, 
trzeba zwrócić uwagę na to, 
czy nie ma różnic we wzro-
ście kończyn, który może być 
spowolniony lub przyspie-
szony przez chorobę. Właści-
wa terapia i zabezpieczenie 
lekowe prowadzą do wyci-
szenia stanów zapalnych. Le-
czenie farmakologiczne u 
dzieci jest konieczne aby opa-

nować i zapobiegać rozsze-
rzaniu się zmian w stawach 
i organach wewnętrznych. 
W leczeniu schorzeń reuma-
tycznych ogromne znaczenie 
ma gimnastyka lecznicza – 
kinezyterapia. Codzienna 
gimnastyka pomaga utrzy-
mać prawidłową postawę 
i powoduje to, że stawy nie 
usztywniają się. Wszystkie 
techniki gimnastyki leczni-
czej muszą być opracowane 
według wskazówek lekarza 
i dla poszczególnych małych 
pacjentów oddzielnie. Ak-
tywność sportowa bez ob-
ciążeń przynosi zadawalające 
efekty. Szczególnie zalecane 
jest pływanie oraz jazda na 
rowerze.

Reumatoidalne zapale-
nie stawów (RZS), znane 
dawniej jako gościec, jest 
to choroba atakująca stawy 
i różne narządy. Nieleczo-
na prowadzi do ciężkiej 
niesprawności, która nie 
pozwala choremu normal-
nie funkcjonować. Choroba 
zaczyna się procesem zapal-
nym wewnątrz stawu. Do 
rozwoju tej choroby przy-
czynia się wiele czynników, 
między innymi: 

 � obciążenie genetyczne, 
ale wcale nie oznacza to, 
że jeśli rodzic choruje, to 
choroba na pewno wystąpi 

Młodzieńcze 
idiomatyczne 

zapalenie stawów 
jest trudne do 

zdiagnozowania. 
Objawem tej choroby 

jest spuchnięty, 
a niekiedy 

również gorący i 
zaczerwieniony 

staw.
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u dziecka,
 � defekt układu odporno-
ściowego, który błędnie 
rozpoznaje własne tkanki 
i je niszczy,

 � płeć, kobiety trzy razy czę-
ściej niż mężczyźni zapa-
dają na RZS,

 � stres, u wielu pacjentów 
w wyniku silnego prze-
życia następuje rozwój 
choroby, który przebiega 
bardzo podstępnie,

 � palenie papierosów po-
woduje cięższy przebieg 
choroby.
Reumatoidalne zapalenie 

stawów objawia się sztyw-
nością i bólem porannym, 
który zwykle mija po godzi-
nie. Konsekwencją trwającej 
choroby jest deformacja sta-
wów, ograniczenie ruchomo-
ści, tkliwość stawu na ucisk, 
na przykład przy podawaniu 
dłoni, oraz obrzęk stawów. 
Ta postać choroby reumato-
idalnej również atakuje serce, 
naczynia krwionośne, oczy, 
nerwy, nerki oraz powoduje 
zaburzenia hematologiczne 
– może występować lekka 
anemia. Skutkiem RZS jest 
powiększenie węzłów chłon-
nych i śledziony, co zwiększa 
ryzyko wystąpienia zakażeń 
i rozwoju chłoniaków. Meto-
dy leczenia ostatnio znacznie 
się zmieniły, gdyż pojawi-
ły się nowe, skuteczne leki, 
które łagodzą objawy, jak 
również hamują niszczenie 
stawów. W wyniku poda-
wania nowoczesnych leków 

coraz częściej dochodzi do 
remisji lub małej aktywno-
ści choroby. Oprócz leczenia 
farmakologicznego ważne 
jest wczesne rozpoczęcie re-
habilitacji. Nigdy nie należy 
zwlekać z udaniem się do le-
karza, jeśli występują objawy 
zapalenia stawów.

Zesztywniające zapa-
lenie stawów kręgosłupa 
(ZZSK) powoduje uciążliwy 
ból i sztywność. W zaawan-
sowanej postaci tej choro-
by w miejscu elastycznych 
połączeń kręgów tworzą się 
zespolenia kostne. Skutkiem 
tego jest ciężka niesprawność. 
Choroba ta może też atako-
wać inne stawy, jak bark, bio-
dro oraz narządy wewnętrzne, 
między innymi płuca, serce, 
oczy. Pierwszym objawem 
jest ból krzyża promieniu-
jący do pośladków. Ból jest 
trudny do umiejscowienia 
i stopniowo narasta. W nie-

cd. na str. 26

Reumat� m
kojarz ony jest zwykle 
ze starsz ymi ludźmi, 

jednak rz ecz ywistość jest inna. 
Już niekiedy niemowlęta 

i małe dzieci mają schorz e-
nia reumatycz ne powodujące 

ogranicz enia w rozwoju 
psychicz nym i �  ycz nym
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których przypadkach (szcze-
gólnie u kobiet) jako pierwszy 
pojawia się ból szyjnego od-
cinka kręgosłupa. Może też 
pojawić się gorączka, ogólne 
rozbicie i zmęczenie. Zajęcie 
przez ZZSK odcinka szyjnego 
powoduje kłopoty z odwra-
caniem głowy, co utrudnia 
między innymi prowadze-
niu samochodu. Ogranicze-
nie ruchomości kręgosłupa 
przeszkadza w wykonywaniu 
najprostszych prac domo-
wych. Chorobie tej towarzy-
szy zmęczenie wynikające 
z ciągłej walki organizmu ze 
stanem zapalnym. U pacjen-
tów ze schorzeniem, jakim 
jest zesztywniające zapale-
nie stawów kręgosłupa, mogą 
wystąpić podwichnięcia lub 
złamania kręgów, w wyniku 
czego może dojść do uszko-
dzenia struktur nerwowych. 
Skutkiem uszkodzonych 
nerwów będzie drętwienie, 
mrowienie, osłabienie czucia, 
niedowład kończyn, problem 
z kontrolowanym oddawa-
niem moczu i stolca, wzmo-
żone bóle szyi. W przypadku 
wystąpienia takich objawów 
należy niezwłocznie udać się 
do lekarza. Chory na ZZSK 
ma charakterystyczną, po-
chyloną do przodu sylwetkę, 
co utrudnia mu poruszanie 
się. Choroba ta przyspiesza 
rozwój osteoporozy. U cho-
rych ze zesztywniającym 
zapaleniem stawów kręgo-
słupa szybciej dochodzi do 
rozwoju miażdżycy i jej po-
wikłań, częściej pojawiają się 
zapalenia błony naczyniowej 
oka, którym towarzyszą bóle 
oka. W przebiegu tej choroby 
występuje też owrzodzenie 
błony śluzowej jelit, choro-
ba wrzodowa żołądka i dwu-
nastnicy oraz uszkodzenie 
nerek. Do powstawania tych 
schorzeń przyczynia się sa-

ma choroba, jak i podawa-
nie niesteroidowych leków 
przeciwzapalnych.

Łuszczycowe zapalenie 
stawów (ŁZS) objawia się 
łuszczycą skóry i przewle-
kłym zapaleniem stawów. Do-
kładna przyczyna tej choroby 
nie jest znana. Niemal połowa 
chorych ma bliskiego krew-
nego chorego na łuszczycowe 
zapalenie stawów. Znaczny 
stres, zakażenie wirusowe lub 
bakteryjne, urazy mechanicz-
ne przyczyniają się do rozwo-
ju tego schorzenia. Zdarza 
się, że łuszczycowe zapalenie 
stawów rozpoczyna się bez 
skórnych objawów łuszczy-
cowych, co utrudnia posta-
wienie właściwej diagnozy. 
Charakterystyczne objawy 
ŁZS to ból, sztywność i ogra-
niczenia ruchowe stawów, 
zapalenie miejsc przyczepu 
ścięgien, torebek stawowych, 
ból pięty, zapalenie palca, któ-
ry jest w całości poszerzony 
i bolesny. Charakterystyczne 
dla tego schorzenia są tzw. 
palce teleskopowe, skrócone 
w wyniku zniszczenia kości, 
oraz dna moczanowa. Inny-
mi objawami łuszczycowego 
zapalenia stawów są czerwone 
grudki ze zrogowaciałą po-
wierzchnią przypominające 
łuski, występujące najczęściej 
na powierzchni skóry gło-
wy, kolan, łokci, pępka. ŁZS 
atakuje również paznokcie. 
Charakterystyczne zmiany to 
małe zagłębienia jak po ukłu-
ciu igły, żółte plamy spowodo-
wane rogowaceniem skóry 
pod paznokciami. Ponadto 
choroba atakuje oczy, serce, 
przyspiesza rozwój miażdży-
cy. Łuszczycowe zapalenie 
stawów jest chorobą przewle-
kłą i trudno mówić o jej wyle-
czeniu. Często ma charakter 
łagodny z długimi okresami 
wyciszenia. Najskuteczniej-
sze w leczeniu jest połączenie 
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różnych metod postępowa-
nia. Oprócz podawania le-
ków ważna jest właściwa 
rehabilitacja.

Toczeń rumieniowaty 
układowy (TRU) atakuje 
w większości przypadków 
kobiety. Chorują one osiem 
razy częściej niż mężczyźni. 
Toczeń zaczyna się w prze-
dziale 16-55 roku życia, ale 
mogą zachorować ludzie 
młodsi, jak i w podeszłym 
wieku. W toczniu rumienio-
watym układowym najczę-
ściej zajęta jest skóra, stawy 
i nerki, ale mogą być też za-
atakowane inne narządy czy 
tkanki. Choroba ta ma bar-
dzo zróżnicowany przebieg. 
Dokładna przyczyna, która 
wywołuje chorobę, nie jest 
znana. Wiadomo, że ekspo-
zycja ciała na promieniowa-
nie ultrafi oletowe powoduje 
uszkodzenie komórek na-
skórka, których fragmenty 
są usuwane przez makrofa-

gi (komórki tkanki łącznej). 
U osób zdrowych przebiega 
to sprawnie, a u chorych usu-
wanie obumarłych komórek 
jest zaburzone, dochodzi do 
stanu zapalnego i powsta-
nia zmian skórnych, a także 
do uszkodzenia narządów 
wewnętrznych. Rozwojo-
wi TRU sprzyjają kobiecie 
hormony, takie jak estrogen 
i prolaktyna. Niektóre leki 
mogą wywołać toczeń po-
lekowy, jednak w tym przy-
padku choroba ma łagodny 
przebieg i ustępuje po odsta-
wieniu leków. Toczeń atakuje 
stawy niemal u wszystkich 
chorych. Najczęściej kola-
nowe, stóp, nadgarstków, 
palców rąk, ale nie docho-

dzi do ich deformacji. Ko-
lejnym objawem tocznia jest 
wędrujący, nasilający się ból 
mięśni. U jednej trzeciej cho-
rych dochodzi do zapalenia 
nerek, które może prowadzić 
do ich niewydolności. Nie-
bezpieczne dla chorych na 
TRU jest zapalenie wsierdzia 
serca. Toczeń jest przyczyną 
znacznie zwiększonego ryzy-
ka choroby niedokrwiennej 
serca i zawału u ludzi mło-
dych. W przebiegu tocznia 
może dojść do różnych obja-
wów neurologicznych i psy-
chicznych, jak przygnębienie, 
poirytowanie, apatia, zabu-
rzenia pamięci, rozumowa-
nia. Toczeń rumieniowaty 
układowy może powodo-

wać powikłania: zawał jelit, 
zapalenie trzustki, otrzew-
nej. Cechą charakterystycz-
ną tocznia są przeciwciała 
zwiększające tworzenie się 
skrzeplin blokujących prze-
pływ krwi w naczyniach. 
Toczeń może też wywołać 
poronienia. Jeśli u chorego 
wystąpią wymioty, biegun-
ka, smolisty stolec, silny ból 
brzucha, należy udać się do 
lekarza. Całkowite wylecze-
nie tocznia jest niemożliwe. 
Celem leczenia jest osiągnię-
cie trwałej remisji, by zapo-
biec uszkodzeniu narządów.

Reumatyzm to poważne 
zagrożenie zdrowia, także dla 
młodych ludzi. Każdy chory 
może mieć właściwe tylko dla 
siebie objawy i inaczej odczu-
wać te same dolegliwości. Dia-
gnozowanie i leczenie chorób 
reumatycznych jest bardzo 
trudne. Chorzy czasami lata-
mi myślą, że to normalny ob-
jaw starzenia, a nie choroba.

Reumat� m to 
poważne zagrożenie zdrowia, także dla 
młodych ludzi. Każdy chory może mieć 

właściwe tylko dla siebie objawy i inacz ej 
odcz uwać te same dolegliwości
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Czy warto się sz cz epić 
PRZECIWKO GRYPIE?
Coraz więcej z nas stawia sobie co roku to pytanie. Jaka jest odpowiedź? Oczywiście 
warto, ze względu na ryzyko poważnych powikłań w niektórych przypadkach 
zachorowań. Szczepionka przeciw grypie jest łatwo dostępna, więc nie ma obawy, 
że jej dla nas zabraknie. Jej ważność trwa rok, co jest spowodowane mutacjami 
wirusów, a co za tym idzie koniecznością sporządzenia aktualnych przeciwciał 
do walki z nimi. Aby zapewnić skuteczność obrony przed wirusem grypy, należy 
przyjmować szczepionki systematycznie co roku.

W
iększość z nas 
nie zdaje so-
bie sprawy, jak 
niebezpieczne 

może być zachorowanie na 
grypę. Niestety wciąż panuje 
przeświadczenie, że jeśli ni-
gdy nie chorowałem, w tym 
roku też nie zachoruję. Nic 
bardziej błędnego. Co roku 
grypę wywołują inne wirusy, 
na które możemy nie być od-
porni. Grypa bywa również 
śmiertelna, gdy dojdzie do 
niebezpiecznych powikłań. 
Sezon na szczepienia rozpo-
czyna się pod koniec wrze-
śnia i trwa do około połowy 
listopada. Później szczepie-
nie się nie ma sensu, gdyż 

następuje największa inwa-
zja zarazków. Sytuacja, gdy 
wiele osób choruje na grypę 
w tym samym czasie i miej-
scu nazywa się epidemią.

W obecnych czasach co-
raz więcej ludzi obawia się 
niebezpieczeństwa ze strony 
samej szczepionki. Praw-
dą jest, że nie może ona wy-
wołać grypy, gdyż zawiera 
nieaktywne formy wirusa, 
które w żaden sposób nie 
mogą zainicjować choroby. 
Niekiedy zdarza się, że po za-
szczepieniu osoba zaraża się 
jakimś innym wirusem i daje 
to bardzo podobne objawy 
jak przy zakażeniu wirusem 
grypy. 

Także kilka dni po zaszcze-
pieniu mogą pojawić się:

 � gorączka,
 � łagodne bóle mięśni,
 � bolesność w miejscu 
ukłucia,

 � lekki katar i kaszel.

Są to typowe objawy to-
warzyszące szczepieniom 
każdego rodzaju. Ważne jest, 
aby być całkowicie zdrowym 
w momencie przyjmowania 
szczepionki. Szczepionka 
gwarantuje umiarkowaną 
ochronę przed chorobą. Nie 
ma dowodów, że zapobie-
gnie zachorowaniu w stu 
procentach. 

 � osoby w podeszłym 
wieku,

 � dzieci w wieku od 6 mie-
sięcy do 2 lat,

 � kobiety w ciąży,
 � pacjenci z obniżo-
ną odpornością (za-

Szcz ególnie narażone na gryp ę są:
rażeni wirusem HIV 
lub przyjmujący leki 
immunosupresyjne),

 � pacjenci z przewlekłą 
niewydolnością nerek, 
chorobami serca, płuc,

 � pracownicy opieki 

zdrowotnej.
Te wszystkie grupy po-

winny bezwzględnie pod-
dać się szczepieniu! 

Jeżeli, mimo szczepie-
nia, choroba się pojawi, 

przebiega wówczas łagod-
niej, nie dając tym samym 
groźnych dla chorego 
powikłań.

Niemniej jednak nie wszy-
scy mogą się zaszczepić. Sama 
szczepionka jest produkowa-
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na z białka jaja kurzego, tak 
więc osoby z alergią na nie 
nie powinny jej przyjmować. 
Objawy kliniczne grypy są 
bardzo niecharakterystyczne 
i często mylone ze zwykłym 
niegroźnym przeziębieniem. 

Należą do nich:
 � gorączka,
 � bóle mięśni i stawów,
 � suchy kaszel,

 � bóle głowy i gardła,
 � katar,
 � osłabienie,
 � złe samopoczucie.
Tak można opisać więk-

szość lekkich infekcji zupeł-
nie niegroźnych dla naszego 
organizmu, dlatego wystą-
pienie grypy może potwier-
dzić jedynie wizyta u lekarza 
i wykonanie badań ambula-

toryjnych. Podczas choroby 
zalecane jest bezwzględne po-
zostanie w łóżku przez kilka 
dni i przyjmowanie leków 
obniżających gorączkę, su-
plementów witaminowych 
celem wzmocnienia i przede 
wszystkim unikanie innych 
osób w celu zapobiegania roz-
przestrzeniania się choroby.

Obecnie dostępne są rów-

nież preparaty znacznie 
zmniejszające liczebność 
wirusa, jeśli już znajdzie się 
w organizmie. Są to preparaty 
bezpieczne również dla dzieci, 
gdyż można je podawać już 
od pierwszego roku życia. Na-
leży przestrzegać zaleceń leka-
rza, ponieważ najgroźniejsze 
z powikłań może kosztować 
nas nawet utratę życia.

„
Nie wsz yscy mogą 

się zasz cz epić. Sama 
sz cz epionka jest pro-
dukowana z białka 

jaja kurz ego, tak więc 
os oby z alergią na nie 
nie powinny jej prz yj-

mować. 
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Pobudza układ odpornościowy 
do walki z wirusami

Dla dorosłych i dzieci powyżej 1. roku życia 

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.

Groprinosin (Inosinum pranobexum): Groprinosin, 500 mg, tabletki: 1 tabletka zawiera 500 mg inozyny pranobeksu. Owalne, barwy białej do kremowej, 
obustronnie wypukłe tabletki. Groprinosin, 250 mg/5 ml, syrop: 1 ml syropu zawiera 50,0 mg inozyny pranobeks. Substancje pomocnicze o znanym 
działaniu: sacharoza, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, glicerol, etanol 96%. Przejrzysty, bezbarwny lub różowawy syrop 
o smaku i zapachu malinowym. Groprinosin Max 250 mg/ml, krople doustne, roztwór: 1 ml roztworu zawiera 250 mg inozyny pranobeks. Substancje 
pomocnicze o znanym działaniu: metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan. Przejrzysty, bezbarwny roztwór o charakterystycznym 
zapachu. Wskazania:
warg i skóry twarzy wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex). Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na 
którąkolwiek substancję pomocniczą. Produktu leczniczego Groprinosin nie należy stosować u pacjentów, u których występuje aktualnie napad dny 
moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi. Podmiot odpowiedzialny: Gedeon Richter Polska Spółka z o.o. ul. ks. J. Poniatowskiego 5, 
05-825 Grodzisk Mazowiecki. 
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Witamina D 
W LECZENIU I PROFILAKTYCE CHORÓB 

UKŁADU ODDECHOWEGO

Działanie lecznicze witaminy D jest znane od ponad 100 lat. 
Witamina D od kilku lat jest uznawana za hormon, który 

znajduje zastosowanie w bardzo wielu dziedzinach medycyny.

J
ej znaczenie, a przede 
wszystkim rola nie-
doborów, były przed-
miotem wielu prac 

naukowych i kontrower-
sji w świecie medycznym. 
Liczba publikacji na temat 
witaminy D zwiększyła się 
z 224 rocznie w 1990 r. do 
ponad 2000 rocznie w 2014 
r. 

Przez wiele dziesiątków 
lat nie obserwowano lub 
nie było pełnej świadomo-
ści niskich stężeń witaminy 

D u dorosłych. Nagle, po 
stwierdzeniu w badaniach 
populacyjnych znaczących 
niedoborów tej witaminy, 
zaczęto przypisywać im 
związek z wieloma patolo-
giami. W 2014 r. opubliko-
wano w prestiżowym British 
Medical Journal artykuł ana-
lizujący wszystkie badania 
obserwacyjne oraz rando-
mizowane badania klinicz-
ne nad witaminą D od roku 
1985. W pracy tej udowod-
niono, że witamina D mo-

że wśród populacji ludzkiej 
zmniejszać umieralność 
z  dowolnych przyczyn 
o 9% ogółem. Obserwowa-
no zmniejszenie ryzyka zgo-
nu nawet o 43% z przyczyn 
sercowo-naczyniowych, 
a z powodu jakiegokolwiek 
nowotworu o 25%. W bada-
niach wzięło udział prawie 
900 tys. pacjentów.

CZY mOŻNA ZATem 
sTwieRDZić, Że 

suplemeNTACJA 
wiTAmiNY D sTANie siĘ 

pANACeum NA wiele 

GROŹNYCh ChORÓb XXi 
wieKu? 

Zanim odpowiemy na to 
pytanie, warto uświadomić 
sobie podstawowe związ-
ki przyczynowo-skutkowe 
dotyczące witaminy D i jej 
niedoborów. Najnowsze ba-
dania populacyjne wyko-
nane w Polsce wykazały, że 
ponad 90% Polaków wyka-
zuje nieprawidłowo niskie 
stężenie witaminy D, a część 
ma jej głęboki niedobór. 

cd. na str. 32
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O niedoborze witaminy D 
mówimy wtedy, gdy zmie-
rzone w surowicy stężenie 
zmetabolizowanej formy 
witaminy D jest niższe niż 
10 ng/dl (25 nmol/l), z kolei 
o niedostatecznym stężeniu 
możemy mówić, gdy stęże-
nie zmetabolizowanej wi-
taminy D jest w przedziale 
10–30 ng/dl (25–75 nmol/l). 

Należy przy tym pod-
kreślić, że witamina D jest 
wydalana w postaci nieak-
tywnego metabolitu, dla-
tego u nastolatków i osób 
dojrzałych z prawidłową 
czynnością nerek ryzyko 
jej przedawkowania nie 
istnieje.

Witaminie D przypisuje 
się dość powszechnie wiele 
różnych funkcji w rozma-
itych narządach i układach. 
W rzeczywistości dobrze 
udokumentowane znacze-
nie witaminy D istnieje tylko 
w kilku obszarach fizjologii 
i patofizjologii, do których 
należą:

 � regulacja gospodarki 
wapniowo-fosforanowej 
(prawidłowe uwapnienie 
kości),

 � wpływ na równowagę 
hormonalną,

 � regulacja odpowiedzi 
obronnej organizmu, 

szczególnie w cho-
robach zakaźnych 
i alergicznych.

Jest ona prawie uniwer-
salnym regulatorem pro-
cesów immunologicznych. 
Spełnia przy tym bardzo 
ważne funkcje utrzyma-
nia równowagi czynników 
odpowiedzialnych za po-
wstawanie procesów za-
palnych w ustroju. Udział 
witaminy D w wymienio-
nych procesach obronnych 
powoduje zmniejszenie 
liczby zakażeń wirusowych 
i bakteryjnych u osób z jej 
prawidłowym stężeniem 
w surowicy. Szczególnie 
cenną właściwością wita-
miny D jest modyfikacja 
procesów zapalnych, w tym 
procesów wygaszania zapa-
lenia, hamuje aktywację od-
powiedzi immunologicznej 
nabytej i częściowo wrodzo-
nej. Stymuluje procesy wy-
woływania tolerancji. Tak 
więc poprzez hamowanie 
istniejących procesów 
zapalnych umoż-
l i w i a  o g r a -

Przed kilkoma laty odkryto, że znacz-
na część populacji w krajach zurba-
nizowanych i zindustrializowanych 

(kraje wysoko rozwinięte, w tym Pol-
ska) wykazuje znaczące niedobory tej 

witaminy. 

Za zjawisko to odpowiadają:
 � zmniejszony czas przebywania na otwartej przestrzeni,
 � coraz dłuższe godziny pracy,
 � otyłość,
 � palenie papierosów,
 � stosowanie kremów z filtrem,
 � zwiększenie czasu przebywania w zamkniętych 
pomieszczeniach.

niczenie ich, chroni nas 
przed przewlekającymi 
się stanami zapalny-
mi i zjawiskami 

autoagresji (astma, katar 
sienny, alergie skórne, RZS 
i inne).

cd. ze str. 31
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Znaczenie witaminy D 
w chorobach obturacyj-
nych (zapalne zmniejsze-
nie przepływu powietrza 
w drogach oddechowych)

Najczęściej występującą 
chorobą układu oddecho-
wego, dotykającego osoby 
dorosłe, jest POCHP (prze-
wlekła obturacyjna choro-
ba płuc). Rola niedoborów 
witaminy D jako przyczyny 
powstawania POChP była 
wielokrotnie postulowana, 
badana i dyskutowana. Nie-
mniej jednak, aby móc mó-
wić o znaczeniu niedoborów 
witaminy D w wywoływa-
niu POChP, konieczne są 
dalsze, odpowiednio liczne 
badania. 

Pacjenci z  POChP, ze 
względu na naturę choroby, 
w istotny sposób wpływa-
jącą na ich funkcjonowa-
nie, mogą mieć znacząco 
niższe stężenia witaminy D 
niż ich zdrowi rówieśnicy, 
ponieważ:

 � przebywają mniej na 
powietrzu,

 � palą papierosy,
 � wykonują zazwy-
czaj mniejszy wysiłek 

fizyczny,
 �mają znaczący poziom 
ogólnoustrojowych pro-
cesów zapalnych zwięk-
szających metabolizm 
witaminy D,

 � przyjmują leki mogące 
zwiększać metabolizm 
witaminy D.

Bez wątpienia pacjenci 
z prawidłowym stężeniem 
witaminy D mają mniej za-
każeń bakteryjnych i wi-
rusowych. Stąd też można 
wnioskować, że witamina ta 
może zmniejszać liczbę za-
ostrzeń infekcyjnych u cho-
rych na POChP. 

Witamina D ma też udo-
wodnione działanie popra-
wiające czynność mięśni 
oddechowych u chorych 
na tę chorobę. W związku 
z powyższym wydaje się 
celowe suplementowanie 
witaminy D we wszystkich 
grupach pacjentów chorych 
na POChP.

Astma  
oskrzelowa

Niskie stężenia witaminy 
D były od lat wiązane:

 � ze zwiększonym ryzykiem 
zachorowania na astmę,

 � z gorszą kontrolą astmy,
 � ze zwiększoną liczbą za-
ostrzeń astmy.

Kilka niezależnych ba-
dań, wykonanych u dzieci 
nowonarodzonych, wska-
zuje na zwiększone ryzy-
ko występowania astmy 
oskrzelowej u dzieci z ni-
skim stężeniem wit. D we 
krwi pępowinowej.  

Pojawiło się także kilka 
badań wskazujących na 
większe ryzyko zaostrzenia 
astmy u pacjentów z niskim 
stężeniem wit. D we krwi, 
przyjmujących glikokorty-
kosteroidy (GKS) wziewne. 
Suplementacja witaminą D 
wyraźnie zmniejszała liczbę 
zaostrzeń u tych chorych. 
Obniżała też nadreaktyw-
ność oskrzeli i poprawiała 
parametry wentylacyjne. 
Warto podkreślić wyniki 
badań zarówno w astmie 
dziecięcej, jak i u doro-

słych. U dzieci w wieku 6–14 
lat wysokie stężenia wita-
miny D były związane ze 
zmniejszoną liczbą wizyt 
w oddziałach ratunkowych 
oraz zmniejszoną liczbą ho-
spitalizacji, a w przypadku 
dzieci z niedoborami wit. 
D ilość wizyt szpitalnych 
była większa. Znaczenie 
witaminy D w profilaktyce 
zaostrzeń astmy oskrzelo-
wej u dzieci i dorosłych jest 
dobrze udokumentowane, 
podobnie wyraźnie widać 
synergię przeciwzapalnego 
działania witaminy D razem 
z GKS (leki wziewne stoso-
wane w astmie). 

Mechanizm zapobiega-
nia zaostrzeniom w astmie 
przez prawidłowe stężenie 
witaminy D wynika praw-
dopodobnie z jej immuno-
regulacyjnego wpływu na 
limfocyty Treg, co powo-
duje spadek wytwarzania 
substancji prozapalnych, 
a w efekcie zmniejsza to na-
silenie zapalenia i skurczu 
oskrzeli. Część zaostrzeń 
astmy wiąże się z rozpadem 
komórek tucznych (magazy-
nujących histaminę) pod-
czas kontaktu przeciwciał 
z alergenem. Wysokie stę-
żenia wit. D zmniejszają 
aktywność komórek ukła-
du obronnego, szczególnie 
tych odpowiedzialnych za 
„przesadne wyolbrzymia-
nie szkodliwości” antygenu, 
a także hamują wytwarzanie 
przeciwciał klasy IgE – klu-
czowych dla wywołania ob-
jawów astmy. 

Ponadto witamina D ma 
również wpływ na dru-
gą zasadniczą przyczynę 
zaostrzeń w astmie – in-
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fekcje wirusowe dróg od-
dechowych. Zwiększa 
wytwarzanie substancji 
przeciwdrobnoustrojowych 
przez monocyty, komórki 
nabłonka dróg oddecho-
wych, zwiększa właściwości 
żerne makrofagów (komó-
rek „sprzątających”). Nie 
wolno też zapominać, że 
wit. D sprzyja odnowie i róż-
nicowaniu się nabłonków 
i zwiększa ich szczelność 
przez uzupełnianie lipidów, 
przyczyniając się do rege-
neracji naturalnych barier 
obronnych. 

Działanie przeciwzakaź-
ne i immunoregulacyjne 
wit. D składa się na zmniej-
szenie liczby zaostrzeń 
w astmie. Badania wyka-
zały - ponad wszelką wąt-

Podsumowanie
Stosowanie witaminy 

D u chorych na astmę lub 
POChP może być ważnym 
uzupełnieniem terapii. Postę-
powanie jest bezpieczne, mo-
że zmniejszyć liczbę zaostrzeń 
astmy i wydłużyć życie pa-
cjentów z POChP. Zmniejsza 
też śmiertelność ogólną. 

Najnowsze dane, doty-
czące wpływu witaminy D 
na liczbę zgonów pacjen-
tów chorych na POChP,  
z jej korzystnym wpływem 
na parametry wentylacyj-
ne oraz liczbę zaostrzeń, 
wskazują zdecydowaną za-
sadność suplementacji w tej 
chorobie.

pliwość -  synergistyczne 
(wzajemnie wzmacniają-
ce) działanie wit. D wraz 
z jednoczesnym stosowa-
niem wziewnych leków ste-
rydowych, co może mieć 
kluczowe znaczenie w uzy-
skaniu bardziej zadowalają-
cych efektów terapii astmy 
oskrzelowej.

r e k l a m a

Zalecenia dot. suplementacji wit. D
By podtrzymywać zalecane 

stężenie we krwi, nie spada-
jące poniżej 30 ng/ml, poda-
jemy dorosłym pacjentom 

2000 IU/dobę. Z kolei u osób 
ze stwierdzonym niedoborem 

stosuje się 7000–10 000 IU/
dobę, aż do osiągnięcia war-

tości prawidłowych, a następ-
nie podajemy typową dawkę 

podtrzymującą. 
Pamiętajmy o tym, że wita-

mina D wymaga tłuszczu, aby 
wchłonąć się  

w przewodzie pokarmowym.
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M elanina powsta-
je w organellach 
komórkowych 
zwanych mela-

nocytami, które umiejscowio-
ne są w najgłębszej warstwie 
podstawowej naskórka. Pro-
dukowany w melanocytach 
barwnik gromadzi się w spe-
cjalnych zbiorniczkach - mela-
nosomach, które transportują 
pigment do zewnętrznych 
warstw naskórka.

 Zaburzenia w produkcji me-
latoniny powstają w wyniku 
działania różnych bodźców, 
tj. nadmierne promieniowanie 
UV, przyjmowanie leków hor-
monalnych, choroby wątro-
by, uczulenia i alergie. Wtedy 
to dochodzi do nadmiernego 
wydzielenia pigmentu, co po-
woduje, że melanosomy pę-
kają, a uwolniona melanina 
gromadzi się pomiędzy jądrem 
komórkowym zawierającym 
DNA a powierzchnią komórki, 
która reaguje na światło. Tak 
organizm zapewnia ochronę 
dla materiału genetycznego 
przed biodegradacją, będącą 
skutkiem promieniowania UV.

Pigment uwolniony do ze-
wnętrznej warstwy naskórka 
nie zawsze rozkłada się rów-
nomiernie. W zależności od 
intensywności światła, mo-
że w nadmiarze zgromadzić 
się w jednym miejscu, two-
rząc ciemniejsze plamy czy-
li przebarwienia. Przybierają 
one najczęściej kolor od ja-
snobrunatnego do czarnego, 
a umiejscowione są najczęściej 
w miejscach nieosłoniętych, 
które narażone są na promie-
niowanie słoneczne. Dlatego 
też najwyższy priorytet w za-
pobieganiu powstawania prze-
barwień posiada całoroczna 
ochrona przeciwsłoneczna. 
Ochronę taką możemy zapew-
nić skórze przez stosowanie 
kremów z wysokimi fi ltrami 

Rodzaje zaburzeń
pigmentacyjnych

Pigmentem odpowiedzialnym za zabarwienie skóry, włosów i tęczówki 
oka jest melanina. Zaburzenia w różnej postaci mogą być spowodowane 
niedoborem lub nadmiarem melaniny w skórze. Gdy melaniny w skórze jest 

zbyt wiele, mamy do czynienia z hiperpigmentacją, zaś zmiany spowodowane 
nadmierną utratą i niedoborem melaniny nazywane są hipopigmentacyjnymi.

UV i UVB i unikanie miejsc 
silnie nasłonecznionych.

Najczęściej występującym 
rodzajem przebarwień są pie-
gi. Skłonność do ich powsta-
wania jest dziedziczona, choć 
najczęściej występują u osób 
o jasnej karnacji z rudymi lub 
blond włosami. Piegi zmie-
niają swój kolor w ciągu roku. 
Wraz z pojawieniem się bar-
dziej słonecznych dni są bar-
dziej intensywne, natomiast 
zimą ulegają znacznemu rozja-
śnieniu. Należą do łagodnych 
zmian pigmentacyjnych, które 
nie przekształcają się w zmiany 
złośliwe. Z medycznego punk-
tu widzenia nie są groźne.

Innym rodzajem przebar-
wień skórnych są plamy star-
cze. Przybierają one ciemny, 
brązowy kolor i uaktywniają 
się głównie w miejscach na-
rażonych na działanie słońca 

(dłonie, twarz, dekolt). Zmiany 
pojawiają się najczęściej po 40 
roku życia, nasilając się wraz 
z wiekiem. Plamy starcze ciężko 
zamaskować, dlatego też stano-
wią niemały problem głównie 
dla pań po 50 roku życia.

Zmiany pigmentacyjne mo-
gą być też spowodowane zmia-
nami hormonalnymi. Tzw. 
ostuda (melanoderma), czyli 
powierzchniowe, żółtobrązo-
we plamy na czole, skroniach, 
górnej wardze i policzkach 
powstają najczęściej u kobiet 
w ciąży. W takich przypadkach 
z reguły znikają po rozwiąza-
niu. Melanoderma występuje 
jednak bardzo często u kobiet 
stosujących antykoncepcję 
hormonalną i hormonalną 
terapię zastępczą.

Współczesna medycyna es-
tetyczna udostępnia szereg 
zabiegów, które rozjaśniają 

przebarwienia. Najlepszą re-
ceptą na powstawanie prze-
barwień jest unikanie słońca 
lub odstawienie środków far-
makologicznych, które mogą 
je wywoływać.

Zaburzenia pigmentacyjne 
mogą być również spowodo-
wane utratą melanocytów, czy-
li komórek odpowiedzialnych 
za kolor skóry. Najbardziej 
popularnym zaburzeniem hi-
popigmentacyjnym jest bie-
lactwo nabyte. Jego przyczyną 
jest mała ilość lub całkowity 
brak melanocytów. Przyczyny 
powstawania tego zaburzenia 
nie są do końca znane, jednak 
przypuszcza się, że głównym 
powodem są uwarunkowania 
genetyczne. Leczenie bielac-
twa jest wciąż bardzo trudne. 
Szansą na przyszłość może być 
w tej kwestii wykorzystanie 
komórek macierzystych.
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Wiadomo, że wysiłek fizyczny ma zbawienny 
wpływ na zdrowie osób w każdym wieku. Potrafi 
ochronić nas przed różnymi schorzeniami, jak 
nadciśnienie, cukrzyca czy choroba wieńcowa. 
Dlatego… warto pamiętać choćby o spacerach 
lub codziennym kilkuminutowym truchcie, 
które z pewnością przyczyniają się do poprawy 
naszego zdrowia i kondycji, a tym samym 
i samopoczucia. Nie zapominajmy o tym!

   Aktywność   seniora 
- najlepsze lekarstwo na jego wiek

RuCh wAlCZY 
Z  ChORObAmi

Starsze osoby często skarżą 
się na swoje zdrowie, o które 
walczą, przyjmując zazwyczaj 
ogromne ilości leków. Medy-
kamenty oczywiście poma-

uchronne zmiany w organi-
zmie. Starsze osoby szybciej 
się męczą, pogarsza się szyb-
kość ich ruchów oraz wydłu-
ża czas reakcji. Z tych między 
innymi powodów dobierane 
ćwiczenia muszą być bardzo 
dobrze dostosowane do sta-
nu zdrowia seniora. Osoby 
cierpiące na ból kręgosłupa 
z pewnością ulgę znajdą na 
basenie. Pływanie wzmac-
nia mięśnie pleców i odcią-
ża kręgosłup. Przyczynia się 
także do uwapnienia kości 
i zmniejsza ból stawów bio-

gają, lecz jednocześnie ich 
nadmiar może, lecząc jedne 
dolegliwości, nasilać jedno-
cześnie inne. Jedynie aktyw-
ność fizyczna ma zbawienny 
wpływ na cały organizm.

Cukrzyca, na przykład, 

jest chorobą częściej wystę-
pującą u ludzi starszych niż 
młodych. Ryzyko tej cho-
roby, dzięki aktywności fi-
zycznej, można zmniejszyć 
nawet o połowę. U diabety-
ków sport obniża stężenie 
cukru we krwi oraz zwiększa 
wrażliwość na insulinę. Co 
więcej, ćwicząc zapobiegamy 
otyłości i ograniczamy ryzy-
ko wystąpienia chorób serca.

JAK ćwiCZYć w DOJRZAłYm 
i pODesZłYm wieKu?

Z wiekiem powstają nie-

r e k l a m a
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   Aktywność   seniora 
- najlepsz e lekarstwo na jego wiek

cd. na str. 38

drowych oraz kolanowych. 
Seniorzy o lepszej sprawno-
ści fi zycznej mogą spróbować 
też jazdy na rowerze lub – tak 
ostatnio popularnego – nor-
dic walking. Tę nową formę 
sportu, czyli chodzenie ze 
specjalnymi kijkami, można 
uprawiać wszędzie, o każdej 
porze. To idealne rozwiąza-
nie dla seniorów- nie obciąża 
organizmu podczas marszu, 
odciąża stawy, poprawia wy-
dolność organizmu i  krąże-
nie krwi.

Nordic walking jest wy-
godnym sportem dla 
starszych- pozwala dosto-
sowywać tempo chodu do 
możliwości. Aktywność tę 
można uprawiać w towarzy-
stwie innych, co wpływa na 
lepsze samopoczucie senio-
rów, którzy niejednokrotnie 
cierpią także na samotność.

JeŚli NORDiC wAlKiNG, 
TO JAK ćwiCZYć?

Nordic walking może być 
uprawiany na trzech pozio-
mach: zdrowotno-rehabilita-
cyjnym, fi tness i sportowym.

W trakcie rehabilitacji po 
urazach lub odchudzania, 
nordic walking jest sportem 
idealnym, ponieważ umoż-
liwia szybki i bezpieczny 
powrót do zdrowia oraz 
wcześniejszej sprawności. 
Podczas marszu organizm 
się dotlenia, a ciało rozluźnia. 
Jest on doskonałym rozwią-
zaniem dla osób mających 
problemy ze stawami czy krę-
gosłupem. Jest również coraz 
częściej zalecany osobom po 

zawałach i z chorobami ukła-
du krążenia, czyli w większo-
ści osobom starszym.

Dobrym rozwiązaniem dla 
osób początkujących w tym 
zakresie jest skorzystanie 
z ofert kursów nordic wal-
king. Specjaliści uczą uczest-
ników techniki chodzenia, 
która dopiero wtedy przynosi 
zamierzone efekty. Dzięki 
prawidłowo wykonywanym 
ćwiczeniom angażowane są 
mięśnie grzbietu, obręczy 
barkowej i kończyn górnych. 
Podczas marszu mięśnie tych 
partii ciała naprzemiennie 
napinają się i rozluźniają, co 
poprawia ogólną kondycję.

Poziom fi tness odpowied-
ni jest dla osób chcących po-
prawić swoją sprawność. By 
utrzymać i stale poprawiać 
swoją kondycję należy cho-
dzić 3-4 razy w tygodniu po 
1,5 godz.Poziom sportowy 
natomiast jest ambitną, wy-
czynową dyscypliną, którą 
zajmują się sportowcy.

seNiORZe, ChCesZ 
pOwsTRZYmAć sTAROŚć? 
bĄDŹ AKTYwNY!

Aktywność fizyczna 
w starszym wieku pozwa-
la na utrzymanie zdrowia 
i powstrzymanie procesów 
starzenia. W celu osiągnię-
cia zamierzonych efektów 
należy ćwiczyć 2–3 razy w ty-
godniu, przynajmniej po 20 
minut. Regularne ćwiczenia 
usprawniają pracę wszyst-
kich układów i narządów. 
Już po kilku dniach ćwiczeń 
można odczuć większą ra-

dość z życia, a samopoczu-
cie znacząco się poprawia. 
Trzeba pamiętać jednak, że 
osobom starszym podczas 
treningu nie wolno wykony-
wać ćwiczeń w pozycji z gło-
wą w dole, zeskoków z dużej 
wysokości oraz statycznych 
ćwiczeń siłowych.

Nowym trendem w tech-
nice ćwiczeń dla seniorów 
jest wykonywanie ćwiczeń 
o umiarkowanym wysiłku, 
ale przy jednoczesnym wy-
datkowaniu energii. Nie tyl-
ko ćwiczenia rehabilitacyjne, 
pilates czy joga są wskazane 
dla seniorów. Coraz popu-
larniejszy staje się, oprócz 

nowości, jakim jest wspo-
mniany wcześniej nordic 
walking, trening w tempie 
muzyki.

Młodość to nie tylko stan 
ciała, lecz i stan ducha. Wy-
starczy chcieć i odważyć się 
zacząć… potem pójdzie ła-
two, szybko odczujemy skut-
ki aktywności fi zycznej. Nie 
jest tu najistotniejszy rodzaj 
ćwiczeń, lecz ich wykonywa-
nie w ogóle. Seniorzy muszą 
pamiętać o ich dostosowaniu 
do swych możliwości, by nie 
zrobić sobie krzywdy. Treno-
wać należy odpowiedzialnie, 
a efekty pojawią się szybciej.

r e k l a m a
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Koe� ym 
Q10 

- inteligentna witamina
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Koenzym Q10 nazywany jest cudem serca. Największe zasługi 
w odkryciu jego znaczenia dla organizmu ludzkiego wniósł 
angielski uczony Peter D. Mitchell (biochemik, dyrektor Instytutu 
Glynn Laboratories w Bodmin – Kornwalia, członek Royal Society), 
który za swoje osiągnięcia otrzymał w 1978 r. Nagrodę Nobla. 
Wykazał on, że substancja ta powstaje w wyniku przyswajania 
pokarmu i jest obecna w każdej komórce naszego organizmu

Q 10 jest jednym 
z dziesięciu od-
mian koenzymów. 
Ten, który wystę-

puje u ludzi nazwano właśnie 
Q10. Koenzym Q10 zwany 
jest także ubichinonem (ubi-
tarius – łac. – wszechobecny, 
chinon – związek pierścienio-
wy). W organizmie ludzkim 
spełnia rolę witaminy, wystę-
puje również u zwierząt oraz 
w świecie roślin. Ze wzglę-
du na rolę, jaką odgrywa ten 
związek w organizmie, stał się 
przedmiotem licznych badań 
naukowych. 

Za odkrycia związane z ko-
enzymem Q10 przyznano 
dwie Nagrody Nobla. Pierw-
szym, który w świecie zaczął 
stosować koenzym jako do-
datek do żywności chroniący 
m.in. serce, był Japoński uczo-
ny,  prof. Yamamura. Z resztą, 
to właśnie Japończycy opra-
cowali w połowie lat 70. XX 
wieku technologię produkcji 
naturalnego Q10 pozyski-
wanego z surowców roślin-
nych na skalę przemysłową. 
Również Japończycy przo-

dują w świecie w ilości spo-
żywanego koenzymu Q10, co 
może wyjaśniać tajemnicę ich 
długowieczności.  

 Najważniejszą jego funkcją 
jest czynny udział w procesie 
bezpiecznego powstawania 
i przenoszenia energii w ko-
mórkach. Obrazowo jego 
rolę można ująć w ten spo-
sób, że gdyby nie jego udział 
w spalaniu komórkowym, 
to komórka podczas wytwa-
rzania energii mogłaby eks-
plodować. Wchodząc nieco 
w szczegóły, bierze udział 
w powstawaniu bardzo waż-
nych dla życia komórki związ-
ków wysokoenergetycznych, 
tzn. kwasu adenozynotrój-
fosforowego (ATP). Jest to 
związek pełniący rolę aku-
mulatora, gdy komórka po-
trzebuje energii, ATP zostaje 
rozbity, a procesowi temu to-
warzyszy wydzielanie energii. 
Centrum energetyczne w ko-
mórkach mieści się w mito-
chondriach, fasolkowatych 
tworach obecnych w każdej 

żywej komórce. W wyniku 
spalania komórkowego po-
wstaje szereg związ-
ków o wysokim 
poziomie 
aktywno-
ści, tak 
z w a -
n y c h 
w o l -
n y c h 
r o d -
n i k ó w , 
które wyka-
zują wiele nie-
korzystnych działań. 
Przede wszystkim prowa-
dzą do starzenia się komó-
rek, mogą inicjować procesy 
nowotworowe, są silnymi 
truciznami komórkowymi. 
Na szczęście, znamy wiele 
substancji, które pełnią rolę 
„wymiataczy wolnych rod-
ników”, to znaczy przyjmują 
„na siebie” nadreaktywność 
wolnych rodników, w pew-
nym sensie neutralizując ich 
szkodliwe działanie. Wśród 
„wymiataczy wolnych rod-

ników” najważniejszą rolę 
pełnią witaminy C, E, karoten 
oraz właśnie koenzym Q10.    

Całkowita zawartość ko-
enzymu Q10 w ludzkim or-
ganizmie wynosi ok. 0,5-1,5 
g. Do 20-30 roku życia jest 
on intensywnie wytwarza-
ny w komórkach, jednak 
od tego momentu jego ilość 
spada. Procesy energetycz-

ne zaczynają funkcjo-
nować wadliwie. 

Z jednej stro-
ny pojawia-
ją się braki 
szybkiej 
e n e r g i i 
zmagazy-
nowanej 

w postaci 
ATP, a z dru-

g i e j  s woj ą 
niszczycielską 

działalność rozpoczy-
nają wolne rodniki. Energia to 
„motor” istnienia. Organizm, 
aby żyć, zmuszony jest przy-
swajać, przetwarzać, magazy-
nować i wydatkować energię. 

Funkcjonowanie organi-
zmu wymaga olbrzymich ilo-
ści energii. Przy niedoborze 
energii mechanizmy obronne 
i regeneracyjne ustroju dzia-
łają niesprawnie. Wrażliwość 
poszczególnych narządów na 
tego rodzaju zaburzenia jest 
zmienna. Najbardziej w tym 
względzie wymagające jest 
serce. Potrzebuje ono ogrom-
nych ilości energii i najłatwiej 
tę energię traci, ponieważ im 
bardziej intensywnie pracuje 

cd. na str. 40

wstaje szereg związ-
ków o wysokim 

Za odkrycia związane 
z koenzymem Q10 

przyznano dwie Nagrody 
Nobla. Pierwszym, który 

w świecie zaczął stosować 
koenzym jako dodatek do 
żywności chroniący m.in. 

serce był prof. 
Yamamura
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dany narząd, tym więcej zu-
żywa ubichinonu. Czynni-
kiem decydującym o obrocie 
energią w sercu jest koenzym 
Q10. Starzenie się, stresy 
oraz choroby mogą utrud-
niać organizmowi właściwe  
wykorzystanie koenzymu 
Q10, który jest pozyskiwany 
z pożywienia. 

Głosy specjalistów zajmu-
jących się rolą Q10 zdają się 
jednoznacznie nawoływać 
do uzupełniania jego niedo-
borów, już od dwudziestego 
roku życia. W przeciwnym ra-
zie po kilkunastu latach, może 
znacząco wzrosnąć ryzyko 
uszkodzenia komórek serca. 
Wyniki wielu badań są jedno-
znaczne: u 50–75% chorych 
z kardiomopatią (zwyrod-
nienie mięśnia sercowego) 
i upośledzeniem jego czyn-
ności stwierdza się znaczne 
braki koenzymu Q10 w sercu.

Niedobory organizm wy-
równuje korzystając ze źró-
deł zewnętrznych (pokarm, 
suplementy), gdy ma możli-
wość. Dlatego przyjmowanie 
czystego, silnego Q10 w for-
mie uzupełnienia diety jest 
bezpiecznym, naturalnym 
sposobem, który zapewni 
zdrowie komórkom, energię 
i funkcjonowanie systemu 
odpornościowego. Profesor 
A. Danysz, wybitny polski far-
makolog, znawca koenzymu 
oraz zdecydowany jego zwo-
lennik, twierdzi, iż niedostat-
ki tego koenzymu w naszym 

działania profi laktycznego 
i leczniczego Q10 w zakresie 
leczenia chorej tkanki dziąseł. 

Powinniśmy wiedzieć, że 
zdolność syntezy i przemiany 
przez organizm koenzymu ze 
spożywanych pokarmów ma-
leje wraz z wiekiem i prowa-
dzi do zmniejszenia stężenia 
ubichinonu w tkankach i or-
ganach. Serce 39-43-letniego 
mężczyzny zawiera przecięt-
nie ok. 30% mniej Q10 niż 
19-21-letniego. Mężczyźni 
77-81-letni wykazują utratę 
nawet 48% koenzymu. Szcze-
gólne niedobory występują 
w płucach, śledzionie, trzustce 
i nadnerczach.

W wielu krajach europej-
skich (m.in. Wielka Brytania, 
Dania, Szwecja, Holandia) 
zaleca się stosowanie dawki 
dziennej w ilości 10-30 mg 
w celu zapobieżenia niedo-
borom. W terapii schorzeń 
sercowych stosuje się dawki 
w ilości 400-600 mg/dzień. 
W Japonii do 2004 r. był do-
stępny wyłącznie na recepty 
jako lek na serce. Q10 powi-
nien być podawany nieustan-
nie, ponieważ pozytywne jego 
działanie po zaniechaniu co-
dziennego stosowania szybko 
ustaje i wydolność serca spada 
do swojego pierwotnego stanu. 

Decydując się na suplemen-
tację koenzymu Q10 należy 
pamiętać, że jest on witaminą 
tłuszczową - jak A, D, E, K, 
aby wchłonął się w jelitach, 
wymaga obecności tłuszczu, 
a najlepiej towarzystwa wita-
min E oraz A, które ułatwiają 
jego wchłanianie, szczegól-
nie witamina E odgrywa tu-
taj niebagatelną rolę będąc 
nośnikiem transportującym 
Q10 przez błony komórko-
we. Witaminy A i E pełnią 
również funkcję ochronną 
dla ubichinonu, zapobiegając 
jego rozpadowi.

Koenzym Q, 
w połączeniu z wita-

miną E, będącą jego noś-
nikiem, oraz przy dużym 

udziale retinolu (witaminy 
A), zapobiega również 

zaćmie. 

organizmie rzadko mogą być 
wyrównane pożywieniem. 

Braki Q10 w sercu na po-
ziomie 45% zwykle powodują 
zawał serca, a w wy-
sokości 75% 
-  śmierć. 
Koenzym 
Q10 lo-
kuje się 
przede 
wszyst-
k i m 
w   n a -
rządach 
najbardziej 
go potrzebują-
cych. Z tego względu 
nazywany jest „inteligentną 
witaminą”. Stosując Q10 przy 
dusznicy bolesnej (przyczyna 
– miażdżyca naczyń wień-
cowych) można zmniejszyć 
o połowę częstość występo-
wania napadów. Maleje rów-
nież zapotrzebowanie na leki 
konwencjonalne, a granica 
wydolności przy obciąże-
niach podnosi się. Potrzeba 
jednak na to czasu – wyraźne 
efekty lecznicze pojawiają się 
zwykle najwcześniej po ok. 
miesiącu stosowania.

Inne korzyści ze stosowania 
tej cennej witaminy, to rege-
neracyjne działanie na układ 
immunologiczny. Oczywi-
stym jest fakt, iż tylko szybka 
odbudowa elementów ukła-
du obronnego może w pełni 
uchronić organizm przed sta-
łym atakiem drobnoustrojów 

chorobotwórczych.
Koenzym Q w połączeniu 

z witaminą E, będącą jego 
nośnikiem oraz przy dużym 

udziale retinolu (wi-
taminy A) zapo-

biega również 
zaćmie.  

Q10 mo-
że uchro-
nić nas 
również 
p r z e d 

utratą zę-
bów w wy-

niku działania 
schorzeń dziąseł, 

a zwłaszcza paradon-
tozy. Około 20-40% osób 
dorosłych w krajach tzw. 
rozwiniętych cierpi na scho-
rzenia ozębnej, co sprawia, 
że jest to najbardziej rozpo-
wszechniona infekcja u lu-
dzi. Krwawiące, opuchnięte 
i zaczerwienione dziąsła to 
oznaka ich choroby. Wczesny 
jej etap to zapalenie dziąseł. 
W miarę upływu czasu nad-
chodzi kolejny – zapalenie 
ozębnej. Dziąsła i znajdująca 
się pod nimi tkanka kostna 
ulegają degeneracji. Z czasem 
skutkuje to obluzowaniem 
i rozchwianiem, a następnie 
wypadaniem zębów. Koen-
zym Q10 zatrzymuje krwa-
wienie dziąseł, przywraca im 
jędrność, w niektórych przy-
padkach powoduje nawet po-
nowne umocnienie się zębów 
w zębodołach. Coraz więcej 
badań naukowych dostar-
cza dowodów doskonałego 

cd. ze str. 39
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domowe sposoby leczenia

         Ból i zapalenie 
                gardła

B
ez względu na przy-
czynę, drapanie 
w gardle i suchy, 
niewykrztuśny ka-

szel to prawdziwe tortury.
Przyczyny chorobowe bólu 

gardła, które można samo-
dzielnie i skutecznie leczyć:

 � wirusowe zapalenie gardła; 
często w przebiegu przezię-
bienia lub grypy; powięk-
szone węzły chłonne szyi; 
umiarkowana gorączka, 
bóle mięśni i stawów; gar-
dło jednolicie zaczerwie-
nione, bez obrzęku,

 � zapalenie migdałków (pa-
ciorkowce); powiększone 
i bolesne węzły chłonne 
szyi; wysoka gorączka, cza-
sami czerwona wysypka 
na ciele; ropa widoczna na 
obrzękniętej i zaczerwie-
nionej ścianie gardła; ból 
stawów,

 � refl uks żołądkowo-przeły-
kowy (przewlekła zgaga) 
i zapalenie przełyku; ból 
nasilający się nocą; nie-
przyjemny smak w ustach 

rano; przy pochylaniu się 
do przodu ból w mostku 
i kwaśny smak w ustach,

 � zapalenie krtani wynika-
jące z infekcji wirusowej 
lub alergii,

 � zapalenie oskrzeli.

bÓl GARDłA -
DOmOwe spOsObY 

leCZeNiA:

Pastylki z zawartością 
cynku pomagają w typo-
wych objawach przeziębienia 
i łagodzą ból gardła. Można 
przyjmować tabletkę gluko-
nianu cynku (23 g) co 2 go-
dziny, nie połykać lecz powoli 
ssać. Nie wolno stosować 
owej kuracji dłużej niż 7 dni -
cynk łączy się z innymi mi-
nerałami w organizmie i mo-
że spowodować niedobór 
miedzi lub niedokrwistość.

Pastylki do ssania skutkują 
przy zakażeniu wirusowym, 
gdyż mają działanie miejsco-
wo odkażające (likwidacja 

większości bakterii choro-
botwórczych na powierzchni 
błony śluzowej) i lekkie dzia-
łanie znieczulające. Wybór 
pastylek do ssania jest bardzo 
bogaty - zawsze należy zapo-
znać się z ulotką.

Spray, aerozol lub ato-
mizer. Ta forma leku to 
alternatywa np. dla dzie-
ci, które nie przepada-
ją za lekami do ssania.

Płukanie gardła pomaga 
złagodzić ból podczas przeły-
kania. Jednak, jeśli towarzy-
szy temu chrypka lub kaszel, 
to znak, że infekcja zaatako-
wała krtań i struny głosowe -
wówczas należy zastosować 
inhalację. Roztwory do płu-
kania gardła:

 � ciepła woda z solą - 1 ły-
żeczka soli kuchennej 
(lub sody oczyszczonej) 
na szklankę wody - taki 
roztwór naśladuje natural-
ne płyny ustrojowe: 0,9% 
roztwór chlorku sodu na-
zywany jest roztworem fi -

zjologicznym; woda z solą 
przynosi efekt łagodzący,

 � alkohol - łyżka whisky na 
szklankę ciepłej wody,

 � napar z rumianku - 1 czu-
bata łyżeczka suszone-
go kwiatu rumianku na 
szklankę wrzątku; po osty-
gnięciu płucze sie gardło 
naparem,

 � sok cytrynowy rozcień-
czony letnią wodą również 
przynosi ulgę,

 � roztwór propolisu.

Okład na gardło z cie-
płego rumianku -  1 
łyżka stołowa suszone-
go kwiatu rumianku na 
1-2 szklanki wrzątku.

Nawilżacz pokojowy po-
może przy śnie z otwarty-
mi ustami, który wywołuje 
wysychanie błon śluzowych 
i w konsekwencji ból. Dzie-
je się tak, ponieważ powie-
trze omija fi ltr nosa, który 
ogrzewa i nawilża powietrze 
wpadające do gardła i płuc. 

Ból gardła jest najczęściej pierwszym objawem grypy lub przeziębienia, jednak bywa 
również samodzielnym schorzeniem wywołanym wirusem lub bakterią. Czasem to 

tylko podrażnienie spowodowane suchym powietrzem w pomieszczeniu
lub np. zbyt energicznym dopingiem ulubionej drużyny.
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Domowe układy nawilżają-
ce wchodzące w skład syste-
mu grzewczego najczęściej 
są niewystarczające, dla-
tego solucją jest dodatko-
wy model przyłóżkowy.

Inhalacja parowa jest 
skuteczna szczególnie 
w przypadku bólu gardła 
spowodowanego suchym 
powietrzem. Należy wlać 
wrzątek (można dodać 
roztwory do płukania gar-
dła lub odpowiedni olejek 

eteryczny) do umywalki 
i nachylić głowę przykry-
tą ręcznikiem nad parują-
cą wodę, następnie przez 
5-10 minut trzeba głęboko 
oddychać przez usta i nos. 
Użycie inhalatora jest wy-
godniejsze. Zabieg można 
powtarzać kilka razy w cią-
gu dnia. Wskazane olejki: 
lawendowy, cynamonowy 
z kory, bergamotowy, san-
dałowy oraz limetkowy.

Morskie powietrze po-
maga gdyż zawiera jod. 
Jednak brak możliwości 
skorzystania z kuracji kli-
matycznej można zastąpić 
systematyczną inhalacją 
nosa i gardła wodą z solą.

Udrożnienie nosa jest po-
trzebne, gdy powoduje oddy-
chanie przez usta. Zalecane 
są leki obkurczające błony 
śluzowe w postaci aerozolu 
lub kropli do nosa. Są one zu-
pełnie bezpieczne stosowane 
zgodnie ze wskazówkami, 
a problem ich nadużywania 
dotyczy osób z sezonowym 
nieżytem nosa zwykle o pod-
łożu alergicznym, co prowa-
dzi do wysuszania i zanikania 
śluzówki nosa.

Leki przeciwbólowe jak 
aspiryna, paracetamol czy 
ibuprofen pomogą szybko 
złagodzić ból. Aspiryny nie 
wolno podawać dzieciom 
do 12 roku życia gdyż po-
wstaje ryzyko wystąpie-
nia zespołu Reya - groźnej 
choroby neurologicznej!
Jedzenie lodów i  picie 
chłodnych napojów także 
pomaga złagodzić ból gardła.

Mineralna woda niega-
zowana może okazać się 
najlepszym wyborem. 
W chorobach dróg odde-
chowych trzeba utrzymywać 
organizm w stanie dobrego 
nawodnienia, a wiele popu-
larnych płynów w czasie do-
legliwości jest odradzanych:

 � gęste mleczne napo-
je pokrywając śluzówkę 
powodują zwiększone wy-
dzielanie śluzu co z kolei 
prowokuje kaszel drażnią-
cy gardło,

 � sok pomarańczowy nasila 
stan zapalny, 

 � napoje z kofeiną są 
moczopędne.

Herbatki ziołowe łagodzące 
ból i zapalenie gardła powin-
ny zawierać m.in. kwiat lipy, 
szałwie lekarską i goździki.

Sok cytrynowy z miodem 
dodane do gorącej her-
batki ziołowej lub wody 
najlepiej popijać małymi 
łyczkami przez cały dzień.

Rosyjska метод - łyżeczka 
czystego chrzanu, łyżeczka 
miodu i łyżeczka goździ-
ków na szklankę wrzątku; 
otrzymany płyn można pić 
małymi łyczkami, stale mie-
szając lub płukać nim gardło.

Czosnek to jeden z naj-
lepszych naturalnych anty-
biotyków i antyseptyków. 
Zaleca się przyjmowanie 
olejku czosnkowego w kap-
sułkach lub zwiększone uży-
cie w spożywanych daniach.

Witamina C zwiększa 
zdolność tkanek do zwal-
czania bakterii, jest pogrom-
cą wolnych rodników, które 
produkowane są w zmienio-
nej zapalnie tkance. Zale-

ca się podwojenie dziennej 
dawki witaminy C - zwykle to 
60 mg, czyli w czasie trwania 
choroby 120 mg.

Nowa szczoteczka do zę-
bów jest potrzebna na po-
czątku choroby i gdy już 
ustąpi. Na szczoteczce gro-
madzą się bakterie, które 
przy drobnym uszkodzeniu 
dziąsła mogą przenikać do 
krwi i wywoływać zapalenie. 
Natomiast, gdy choroba ustą-
pi, nowa szczoteczka pomoże 
zapobiec samozarażeniu. Za-
leca się wymianę szczotecz-
ki co 3 miesiące i trzymanie 
poza wilgotną łazienką, która 
sprzyja rozwojowi bakterii. 

Refl uks żołądkowo-prze-
łykowy jest częstym po-
wodem porannych bólów 
gardła. Cofanie drażniących 
soków żołądkowych zdarza 
się podczas snu, można temu 
zapobiec stosując sposoby 
na zgagę. 
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Refl uks żołądkowo-
-przełykowy jest 

częstym powodem 
porannych bólów 

gardła. Cofanie 
drażniących soków 

żołądkowych 
zdarza się podczas 

snu, można temu 
zapobiec stosując 

sposoby na zgagę. 



Strepsils Intensive, Flurbiprofenum, 8,75 mg, tabletki do ssania. Wskazania do stosowania: krótkotrwałe objawowe leczenie bólu gardła. Przeciwwskazania:  nadwrażliwość na flurbiprofen, kwas acetylosalicylowy, inne 
niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego; choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy czynna lub w wywiadzie, perforacja lub krawienie (dwa lub więcej odrębne 
epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia), również te występujące po zastosowaniu innych NLPZ; krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie, ciężkie zapalenie jelita grubego, zaburzenia 
krwotoczne lub dotyczące wytwarzania krwi, związane z wcześniejszym leczeniem przy użyciu NLPZ; ciężka niewydolność: serca, wątroby lub nerek; ostatni trymestr ciąży; dzieci i młodzież w wieku poniżej 12 lat; przyjmowanie 
innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w tym COX-2; objawy alergii w przeszłości (takie jak pokrzywka, astma oskrzelowa, obrzęk naczynioruchowy, nieżyt błony śluzowej nosa lub skurcz oskrzeli) po przyjęciu 
ibuprofenu, kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S. A. 
Strepsils Intensive Direct, Flurbiprofenum, 8,75 mg/dawkę, aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór. Wskazania do stosowania: krótkotrwałe objawowe leczenie ostrego bólu gardła u dorosłych. Przeciwwskazania: 
nadwrażliwość na flurbiprofen lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; reakcje nadwrażliwości w wywiadzie (np. astma, skurcz oskrzeli, nieżyt błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka), związanymi 
z przyjęciem kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), czynna lub nawracająca choroba wrzodowa/krwotok (dwa lub więcej odrębne epizody potwierdzonego owrzodzenia)  
i owrzodzenia jelit; krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie, ciężkie zapalenie jelita grubego, zaburzenia krwotoczne lub dotyczące wytwarzania krwi, związane z wcześniejszym leczeniem przy użyciu 
NLPZ; ostatni trymestr ciąży; ciężka niewydolność: serca, wątroby lub nerek; dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat. Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S. A.  PL/2019-01/54

Dostępne opakowania: 16 i 24 tabletki
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Ból gardła może być obja-
wem następujących chorób, 
które wymagają interwencji 
lekarskiej:

 �mononukleoza zakaźna 
(zakażenie wirusem Ep-
steina-Barr); powiększo-
ne węzły chłonne na szyi, 
w pachwinach i pod pa-
chami; białe plamki na 
migdałkach; możliwa wy-
sypka; uczucie zmęczenia 
trwające tygodniami po 
wyleczeniu gardła,

 � ropień okołomigdałkowy; 
silny ból i obrzmienie po 
jednej stronie gardła; ję-
zyczek przepchnięty jest 
w przeciwną stronę,

 � rak nosogardzieli; nowo-
twór gardła (jamy ustnej).

Porada lekarska
Nielecz one bakteryjne cz y wirusowe zapalenie gar-

dła może prowadzić do poważnych powikłań takich 
jak zapalenie mięśnia sercowego, gościec stawowy 

(reumatoidalne zapalenie stawów), gorącz ka reuma-
tycz na, zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok 

i zapalenie kłębusz kowe nerek.

Objawy nakaz ujące wiz ytę u lekarz a to:
 � chrypka trwająca ponad 2 tygodnie,

 � obecność krwi w ślinie,
 � wysypka,

 � gorączka powyżej 38 stopni,
 � silny, długotrwały i nawracający ból gardła, 

 � bóle stawów, ból ucha, powiększone węzły chłonne, 
 � trudności w oddychaniu, przełykaniu lub otwieraniu ust.



*Dotyczy działania przeciwgorączkowego. **Badanie IQS Consumer Journey 03.2017 w grupie matek używających Nurofen dla dzieci. 
Nurofen dla dzieci Forte pomarańczowy/truskawkowy, Ibuprofenum, 40 mg/ml, zawiesina doustna. Wskazania do stosowania: Objawowe, krótkotrwałe leczenie: gorączki, bólu o nasileniu małym do umiarkowanego. Przeciwwskazania: nadwrażliwością na 
substancję czynną ibuprofen lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, reakcje nadwrażliwości w wywiadzie (np. skurcz oskrzeli, astma, nieżyt błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka) powiązane z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego, ibuprofenu 
lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego powiązane z wcześniejszą terapią lekami z grupy NLPZ w wywiadzie; czynna lub nawracająca w wywiadzie chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy lub  
krwotok (dwa lub więcej niezależnych, potwierdzonych przypadków owrzodzenia lub krwawienia);  krwawienie z naczyń-mózgowych lub  inne czynne krwawienie; ciężką niewydolność: wątroby, nerek lub serca klasa (IV wg NYHA); zaburzenia wytwarzania krwi o nieustalonym 
pochodzeniu; ostatni trymestr ciąży; ciężkie odwodnienie (wywołane wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów). Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.  PL/2019-01/61

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.

po * *

po * *

9/10 mam ufa produktom 
Nurofen dla dzieci**

po *
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Wypadanie włosów
i łysienie

Wiele osób słowa „łysienie” używa naprzemienne ze zwrotem „wypadanie 
włosów”. Dla przykładu przyjrzyjmy się następującej sytuacji i rozważmy, 
czy kiedy ktoś stwierdza, iż nadmiernie wypadają mu włosy, to czy zdanie 

to oznacza, że konkretny człowiek zaczyna łysieć?

46

O
tóż odpowiedź na 
tak postawione 
pytanie jest nie-
zwykle prosta, 

a mianowicie: nie, nie ozna-
cza. Choć sam proces łysienia 
ma wszakże sporo wspólnego 
z procesem wypadania wło-
sów, to jednak istnieją pewne 
znaczące różnice pozwalają-
ce nam obiektywnie ocenić, 
kiedy dany człowiek łysieje, 
a kiedy tylko stan jego wło-
sów ulega pogorszeniu.

Każdego dnia przeciętne-
mu zdrowemu, dorosłemu 
człowiekowi wypada od 50 do 
100 włosów w ciągu jednego 

dnia. Ten w pełni naturalny 
proces utraty kosmyków – 
choć naturalnie w rzeczy sa-
mej jest właśnie procesem 
redukcji owłosienia – nie ma 
jednak nic wspólnego z po-
jęciem odnoszącym się do 
łysienia. O łysieniu, jako ta-
kim, mówić możemy bo-
wiem dopiero w momencie, 
kiedy to ilość wypadających 
dziennie włosów przekroczy 
wspomnianą powyżej gra-
nicę 100 kosmyków na dobę. 
Poza tym warto zauważyć, iż 
samo wypadanie włosów nie 
zawsze (a z reguły naprawdę 
bardzo rzadko) prowadzić 

może do wyłysienia. Wypa-
danie włosów, nawet to nad-
mierne, spowodowane może 
być osłabieniem organizmu 
czy też nieprawidłową dietą. 
W takim wypadku wystar-
czy więc, by w codziennym 
menu na powrót znalazły się 
niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania organizmu 
witaminy i minerały, 
a proces nadmiernej 
utraty pasm w szybkim 
czasie powinien zostać 
zahamowany. W przy-
padku łysienia nato-
miast taka sytuacja po 
prostu nie może mieć 

miejsca, gdyż podłoże stanu 
chorobowego bywa z gruntu 
zdecydowanie 
poważniejsze.

Okresowe wypadanie włosów, a proces łysienia

cd. na str. 48

Niemal każdy czło-
wiek w ciągu całego swo-
jego życia przechodzi 
okresy, w których to jego 
włosy wydają się zdecydo-
wanie bardziej osłabione 
niż zazwyczaj. 

W takich momentach 
są one zazwyczaj łamliwe, 
szybciej się przetłuszczają, 
a niekiedy nawet zaczynają 
wypadać w ilości większej 

niż dotychczasowa. 
Ten typ zachowania ko-

smyków określany jest 
mianem okresowego wy-
padania włosów. Okresowe 
wypadanie włosów, w od-
różnieniu od procesu ły-
sienia, jest stanem w pełni 
odwracalnym i w zasadzie 
nie powinno ono prowadzić 
do wyłysienia. 

Na str. 48 podajemy 

przykłady powo-
dów, dla których 
nasze kosmyki, ni 
stąd ni zowąd, stać 
mogą się osłabio-
ne i zdecydowanie 
przerzedzone.



Biotynox, 10 mg, tabletki: Jedna tabletka zawiera 10 mg biotyny Wskazania do stosowania: 

Przeciwwskazania: 
Podmiot odpowiedzialny: 
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Leki 
wykrztuśne  

poprawiają
higienę dróg 
oddechowych

cd. ze str. 48

Po pierwsze: niewłaściwa, 
uboga dieta

Łysienie  
androgenowe

Łysienie  
plackowate

Łysienie  
bliznowaciejące

Łysienie  
telogenowe

Po drugie:  
wpływ hormonów

Po trzecie: wpływ środków  
chemicznych i kosmetyków

Uboga w niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania organizmu dieta, sta-
nowi chyba jeden z najczęściej występu-
jących powodów, dla których kondycja 
nawet najzdrowszych pasm ulec może 
drastycznemu obniżeniu. Problem ten 
dotyczy zwłaszcza pań, gdyż z reguły 
to właśnie kobiety – w celu zrzucenia 
„zbędnego” nadmiaru tkanki tłuszczo-
wej – zdolne są do ograniczenia ilości 
spożywanych potraw, a tym samym do-
starczanych wraz z jedzeniem witamin 
i minerałów. W celu zapewnienia wło-
som piękna oraz zdrowia w codziennym 
menu nie powinno zabraknąć zwłaszcza 
witamin A i E, cynku oraz żelaza.

W przypadku pań warto również 
nadmienić, że okresowe wypadanie 
włosów może mieć swoją przyczy-
nę w danym dniu cyklu oraz zwią-
zanym z nim wahaniem hormonów 
w organizmie. 

Ponadto warto zauważyć, iż spadek 
ilości hormonu estrogenu również po-
wodować może proces okresowego 
wypadania włosów. 

Obniżenie poziomu wspomniane-
go powyżej hormonu w ciele kobie-
ty ma miejsce na ogół po urodzeniu 
dziecka lub też po odstawieniu tabletek 
antykoncepcyjnych.

Kolejną przyczyną okresowego wy-
padania włosów może być nadmierne 
użycie różnego rodzaju kosmetyków 
do stylizacji włosów, a zwłaszcza nie-
zwykle silnych farb koloryzujących. 
Niszczący wpływ na kondycje pasm 
wywrzeć może natomiast najsilniejszy ze 
znanych, popularnych zabiegów, a więc 
zabieg trwałej ondulacji. Naturalnie 
radą na problemy związane z wypada-
niem włosów spowodowanym wpływem 
środków chemicznych jest rezygnacja 
z tego typu zabiegów, niemniej, jeśli nie 
w głowie nam zaprzestanie na przykład 
koloryzacji pasm, warto zabezpieczyć 
się w kosmetyki o właściwościach pie-
lęgnujących, odżywczych, na przykład 
odżywki, balsamy, maski do włosów.

Przyczyny łysienia
Tak jak istnieją różne przyczyny mo-

gące być powodem okresowego wypa-
dania włosów, tak i w przypadku łysienia 
mamy do czynienia z różnymi rodzaja-
mi tej nieprzyjemnej dolegliwości.

Łysienie androgenowe to typ łysie-
nia występujący głównie w przypadku 
mężczyzn. Łysienie androgenowe sta-
nowi rodzaj dolegliwości o podłożu ge-
netycznym, co oznacza, iż na proces ten 
nie mają wpływu czynniki zewnętrzne 
(np. zła pielęgnacja, niewłaściwa dieta). 
W przypadku mężczyzn polega on na co-
faniu się linii włosów na skroniach oraz 
czole, czyli powstawania tak zwanych 
„zakoli”. Niemniej warto dodać, iż łysie-
nie androgenowe – choć w niewielkim 
procencie - dotyczyć może również ko-
biet. W tym wypadku utrata pasm dotyka 
całej powierzchni skóry głowy, zaś włosy 
stają się rzadsze, zdecydowanie cieńsze.

Łysienie plackowate to rodzaj dole-
gliwości, w wypadku której na skórze 
tworzą się nieestetyczne łyse „placki”. 
Przypuszcza się, iż przyczyną takiego 
zachowania skóry głowy jest reakcja 
układu autoimmunologicznego.

Przyczyną łysienia bliznowacie-
jącego jest nieodwracalnym uszko-
dzeniem mieszków włosowych. 
Spowodowane może być ono za-

równo czynnikami zewnętrznymi, 
takimi jak urazy mechaniczne, che-
miczne; jak i wadami wrodzonymi 
np.: znamię łojowe, wrodzony nie-
dorozwój skóry.

To rodzaj łysienia, w przypadku któ-
rego do czynienia mamy z przejściem 
włosów w fazę zaniku oraz spoczynku. 
Przyczynami takiego zachowania pasm 
mogą być między innymi silne leki (np. 
przeciwzakrzepowe, obniżające poziom 
cholesterolu) jak i zaburzenia hormo-
nalne, infekcje czy też przewlekłe cho-
roby układowe.
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Leki 
wykrz tuśne 

poprawiają
higienę dróg 
oddechowych

P
łuca, a w zasadzie cały układ odde-
chowy, narażone są na nieustanne 
działanie czynników szkodli-
wych, które mogą doprowadzić 

do bardzo groźnych powikłań, a nawet 
w ostateczności zagrozić życiu. Aby móc 
zwalczać te zagrożenia, trzeba zacząć od 
poznania budowy i funkcji najważniej-
szych elementów układu oddechowego. 
Kluczowym organem tego układu są 
płuca. To parzysty narząd zbudowany 
z bardzo wielu pęcherzyków oplecionych 
gęstą siecią drobnych naczynek krwio-
nośnych. Taka budowa płuc umożliwia 
wypełnianie ich podstawowego zadania, 
jakim jest pobieranie tlenu przez krew, 
a w zamian wydalanie dwutlenku wę-
gla. Jest to pierwszy etap oddychania, 
nazywany wentylacją lub respiracją, na 
który składają się rytmicznie następują-
ce po sobie wdechy i wydechy. W cza-
sie wdechu powietrze zasysane jest do 
klatki piersiowej na skutek podciśnienia 
powstającego głównie dzięki roli prze-

pony i mięśni międzyżebrowych. Klatka 
piersiowa się unosi i wypełnia. Wydech 
to spokojny powrót do równowagi. Prze-
ciętnie w ciągu doby człowiek wykonuje 
około 20 tysięcy oddechów pobierając 
i oddając 10 tysięcy litrów powietrza. 
Trzeba przyznać, że liczby te robią wra-
żenie, ponieważ nikt z nas specjalnie nie 
liczy ile to razy oddycha w ciągu minuty, 
godziny, czy doby. 

Podobnie nie bardzo zastanawiamy się, 
co oprócz drogocennego tlenu i innych 
gazów atmosferycznych wdychamy do 
płuc. Otóż mieszanka wdychanego po-
wietrza jest aerosolem zawierającym 
liczne zanieczyszczenia. Należą do nich 
gazy przemysłowe, z silnie drażniącym 
dwutlenkiem siarki na czele (z którego 
powstaje kwas siarkowy - ten używany 
w akumulatorach samochodowych) 
oraz tlenkami azotu (obniżają wydol-
ność oddechową, a także utrudniają 
samooczyszczanie układu oddechowe-
go, czego konsekwencją jest obniżenie 

odporności i wzrost zachorowalności). 
Potężną dawkę szkodliwych zanieczysz-
czeń powietrza oddechowego niesie ze 
sobą dym nikotynowy, ciągle tak chętnie 
„smakowany”, chociaż nie zawsze świa-
domie. Dym tytoniowy to prawdziwa 
tablica Mendelejewa, na uwagę zasługują 
te najbardziej szkodliwe pierwiastki, ta-
kie jak kadm (właściwości rakotwórcze)  
i polon (pierwiastek promieniotwórczy) 
oraz arsen (silna trucizna). W dymie ty-
toniowym występuje także wiele innych 
substancji o potwierdzonych właściwo-
ściach rakotwórczych, należą do nich: 
substancje smoliste, benzopiren, chlorek 
winylu, dibenzoakrydyna, naft yloami-
na, nikotyna, toluidyna, uretan i inne. 
Bardzo szkodliwym składnikiem dymu 
jest fenol, substancja trująca, która także 
niszczy nabłonek rzęskowy wyściełający 
drogi oddechowe. Uszkodzony nabłonek 
traci wówczas możliwość samooczysz-
czania dróg oddechowych i przestaje sta-

cd. na str. 50
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nowić trudną do pokonania 
barierę dla wirusów i bakterii 
chorobotwórczych. Fenol, 
formalina i substancje smo-
liste w sposób permanentny 
drażnią błonę śluzową, pro-
wadząc do stanu zapalnego 
z obrzękiem i ograniczeniem 
wydolności oddechowej, czyli 
przewlekłej obturacyjnej cho-
roby płuc (POChP).

Wśród groźnych zanie-
czyszczeń powietrza mu-
simy wskazać także ołów, 
który przede wszystkim nie-
korzystnie wpływa na szpik 
kostny, przyczyniając się do 
obniżenia ilości limfocytów, 
pobudzając także wytwarza-
nie substancji uczestniczą-
cych w procesie zapalnym, 
co może przyspieszać rozwój 
astmy i innych chorób ato-
powych. Mimo zmniejsze-
nia emisji ołowiu w spalinach 
samochodowych jest to na-

dal główne zanieczyszczenie 
przemysłowe.

Drogi oddechowe, poprzez 
funkcje, które spełniają nara-
żone są na ciągły atak ze strony 
drobnoustrojów chorobo-
twórczych. Posiadają one co 

prawda system zabezpieczeń 
uniemożliwiający swobodne 
przenikanie w głąb organi-
zmu wirusom, bakteriom, 
chorobotwórczym grzy-
bom jednokomórkowym, 
czy innym zarazkom. Jed-
nak często zdarza się, że mi-
kroby są w stanie przełamać 
naturalną granicę ochronną 
w drogach oddechowych i do-
chodzi wówczas do różnego 
rodzaju zaburzeń w postaci 
wirusowego zapalenie błony 
śluzowej nosa i gardła, zapale-
nia ropnego gardła, zapalenia 
oskrzeli, a nawet zapalenia 
płuc. Zapadalność na te cho-
roby może zwiększać kilka 
czynników. Przede wszyst-
kim przyczynia się do tego 
pogorszenie ogólnej kondycji 
organizmu, co odbija się na 
układzie odpornościowym. 
Drobnoustrojom sprzyjają 
również wszelkie zanieczysz-
czenia powietrza opisane 
wyżej, przyczyniające się do 
upośledzenia pracy nabłonka 
rzęskowego, oczyszczające-
go drogi oddechowe. Proces 
samooczyszczania tego na-
błonka dróg oddechowych 
przebiega dzięki czynności 
wydzielniczej gruczołów 
śluzowych. Wydzielany śluz 
jest następnie poprzez ruchy 
rzęsek w drogach oddecho-
wych przesuwany „ku górze”, 
a następnie odruchem kaszlu 
wykrztuszany na zewnątrz. 
I tak oto okazuje się, że ka-
szel to bardzo pożyteczne zja-
wisko pozwalające usunąć 
z dróg oddechowych niepo-
trzebnych intruzów w postaci 
drobnoustrojów i zanieczysz-
czeń oraz przywracające swo-
bodę ruchu rzęskom.

Znane są choroby będące 
wynikiem defektów genetycz-
nych, takie jak mukowiscy-
doza, w których organizm 
wytwarza duże ilości gęstego 

śluzu zalegającego i w zasa-
dzie blokującego drogi od-
dechowe, co może nawet 
doprowadzić do uduszenia. 
Proces odkrztuszania jest 
mocno utrudniony, sprzyja to 
namnażaniu drobnoustrojów 
chorobotwórczych i zarazem 
ciężkim infekcjom.

Problem zalegającej wy-
dzieliny w  dużej mierze 
dotyczy osób starszych, 
a w szczególności ludzi cho-
rych, pozostających dłuż-
szy czas w łóżku. Występuje 
u nich nie tylko problem od-
leżynowy, ale także właśnie 
nawracające infekcje dróg 
oddechowych z zapaleniem 
płuc włącznie.

Kaszel to, z punktu wi-
dzenia dróg oddechowych, 
bardzo pożyteczny odruch. 
Jak silny to odruch zapew-
ne każdy z nas się przekonał 
wielokrotnie w sytuacji za-
krztuszenia się pokarmem 
lub napojem. Kaszel w takiej 
sytuacji jest tak silny, że często 
„wyciska” łzy poszkodowane-
mu. Kaszel może jednak sta-
nowić problem sam w sobie, 
kiedy jest nadmiernie uciążli-
wy, bolesny, przerywa sen, czy 
pogłębia dolegliwości przy 
urazach (np. złamaniach że-
ber), pogarsza samopoczucie, 
wywołuje stres (niezręcznie 
jest pójść do kina, fi lharmonii, 

czy kościoła ciągle kaszląc). 
Niestety kaszel oraz kichanie 
dość wydatnie przyczynia się 
do rozsiewania infekcji wiru-
sowych. Wirusy po wniknię-
ciu do komórek organizmu 
bardzo szybko się namnażają, 
a następnie drogą kropelko-
wą są przekazywane innym 
„odbiorcom”.  

Jak powstaje
odruch kaszlu?

Wszystko rozpoczyna się od 
pobudzenia receptorów kasz-
lowych w drogach oddecho-
wych, które wysyłają impuls 
do ośrodka kaszlu w rdzeniu 
przedłużonym, gdzie zapa-
dają konkretne decyzje, co 
do udziału w procesie kaszlu 
i kichania poszczególnych czę-
ści ciała. Nabieramy głęboki 
wdech (kilka razy większy od 
normalnego), następnie dro-
gą nerwową przekazywany 
jest sygnał do nagłośni o za-
mknięciu strun głosowych, 
natomiast przepona zostaje 
rozluźniona. W klatce pier-
siowej wzrasta ciśnienie do 
około 100 mm Hg. W tym 
czasie silnie zaczynają kurczyć 
się mięśnie klatki piersiowej, 
które prze nagłym otwarciu 
strun głosowych wyrzucają 
zawartość dróg oddechowych 

Problem zalegającej 
wydzieliny w dużej 

mierze dotyczy 
osób starszych, 

a w szczególności 
ludzi chorych, 

pozostających 
dłuższy czas w łóżku. 

Występuje u nich 
nie tylko problem 

odleżynowy, ale 
także właśnie 

nawracające infekcje 
dróg oddechowych 

z zapaleniem 
płuc włącznie.

cd. na str. 52

cd. ze str. 50
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z dużą prędkością, około 120-
-160 km/h.  Siła wyrzutu jest 
tak duża, że wymiata nadmiar 
wydzieliny oskrzelowej. Taki 
rodzaj kaszlu określamy mia-
nem produktywnego i jest on 
ze wszech miar pożyteczny 
leczniczo. Problem pojawia 
się kiedy receptory kaszlowe 
są podrażniane, lecz produk-
cja wydzieliny jest niedosta-
teczna. Wówczas mówimy 
o kaszlu bezproduktywnym 
lub po prostu „suchym kaszlu”. 
Jest on bardzo nieprzyjemny, 
napadowy, może powodo-
wać ból klatki piersiowej, gar-
dła, głowy. Ten rodzaj kaszlu 
należy przerwać stosując le-
ki przeciwkaszlowe. Blokują 
one ośrodek kaszlu i cały łań-
cuszek powiązanych ze sobą 
czynności zostaje wygaszony. 
Jest to działanie, które stosu-
jemy krótkotrwale z kilku po-
wodów. Po pierwsze w trakcie 
rozwoju infekcji namnażają 
się wirusy, które należy usunąć 
możliwie szybko z organizmu, 
a długie stosowanie leków 
przeciwkaszlowych zatrzymu-
je zarazki w drogach oddecho-
wych. Po drugie suchy kaszel 
uszkadza błonę śluzową wy-
ściełającą drogi oddechowe, 
osłabia jej właściwości obron-
ne i sprzyja tak zwanym nad-
każeniom bakteryjnym,  czyli 
znacznie poważniejszym po-
wikłaniom, które często wy-
magają antybiotykoterapii. Po 

trzecie niektóre leki przeciw-
kaszlowe np. kodeina należą 
do substancji uzależniających. 
Zatem w przypadku infek-
cji z kaszlem produktywnym 
należy unikać leków przeciw-
kaszlowych, nastawiając się na 
leki zwiększające wydzielanie 
i ułatwiające odkrztuszanie 
wydzieliny. 

Tego typu postępowanie 
lecznicze znane jest już od 
czasów starożytnych. Oj-
ciec medycyny Hipokrates 
stosował preparaty śluzowe 
oparte na prawoślazie lekar-
skim, nasionach kozieradki, 
czy liść podbiału. Wymienio-
ne surowce roślinne nic nie 
straciły ze swoich walo-
rów także w czasach 
współczesnych.

W aptekach mo-
żemy spotkać praw-
dziwe bogactwo 
różnych posta-
ci leków opartych 
o składniki natu-
ralne o właściwo-
ściach osłaniających, 
powlekających, 
zwiększających wy-
dzielanie oskrzelowe 
i odkażających, np. 
z dodatkiem miodu.

Typowe leki wy-
krztuśne mają za 
zadanie usuwanie 
obfitej wydzieliny, 
której duże ilości 
powstają w wyniku 

Stos ując leki wykrz tuśne musimy 
pamiętać o kilku ważnych zasadach:
• zażywając leki wykrztuśne przyjmujmy większe ilości 

płynów,
• należy je ostrożnie stosować u osób z nieżytem błony 

śluzowej żołądka lub wrzodami,
• biorąc pod uwagę sposób ich działania, należy je 

przyjmować w godzinach porannych i ewentualnie 
w godzinach popołudniowych, w żadnym razie nie 
należy leków wykrztuśnych stosować na noc,

• leki wykrztuśne rozsądnie stosowane mogą 
wspomagać proces samooczyszczania dróg 
oddechowych, szczególnie u osób pracujących 
w szkodliwych warunkach lub palących papierosy.

Pamiętaj!

infekcji, alergii, czy w innych 
chorobach np. nowotworach, 
mukowiscydozie. 

W tej grupie leków wystę-
pują środki, których działanie 
polega na drażnieniu ścian 
żołądka, a następnie na dro-
dze odruchowej dochodzi 
do zwiększenia wydzielania 
w gruczołach oskrzelowych. 
Tak działa emetyna wystę-
pująca naturalnie w roślinie 
zwanej Ipecacuanha (wy-
miotnica) i niektóre substan-
cje chemiczne, jak benzoesan 
sodu, który dodawany do 
mikstur wykrztuśnych dodat-
kowo je konserwuje, środki te 

stosowane są obecnie rzadko. 
Do najczęściej stosowanych 
dziś leków wykrztuśnych na-
leżą rozrzedzające, upłynnia-
jące wydzielinę oskrzelową 
(co ułatwia jej wydalenie) - tak 
zwane mukolityki: acetylocy-
steina i karbocysteina. Dru-
ga, równie popularna grupa 
leków stosowana w produk-
tywnym kaszlu, ma za zada-
nie pobudzenie gruczołów 
oskrzelowych do zwiększo-
nego wydzielania śluzu, więc 
działa sekretolitycznie, są to 
bromheksyna, bardziej zna-
na jako Flegamina oraz am-
broksol występujący w wielu 
lekach, np. we Flavamedzie. 
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Ziemniak
Nieco pogardzane za swą pospolitość 
ziemniaki mają wiele cennych właściwości. 
Można na przykład złagodzić ukąszenie 
komara, pszczoły, osy, przykładając surowego 
ziemniaka na zaczerwienione miejsce, związki 
w nim zawarte łagodzą stan zapalny

DOBRY NA
WSZYSTKO

N
azwa ”ziemniak” 
odnosi się zarówno 
do całej rośliny, jak 
i do jej jadalnych, 

bogatych w skrobię bulw pę-
dowych, z powodu których 
gatunek jest uprawiany na 
masową skalę. Wywodzi się 
z Andów, gdzie udomowio-
no ją ok. 8 tysięcy lat temu! 
Ziemniak został przywiezio-
ny do Europy w końcu XVI 
wieku, w ciągu następnych 
stuleci stał się integralną czę-
ścią kuchni z całego świa-
ta. Obecnie jest czwartą pod 
względem produkcji rośliną 
uprawną, zaraz po pszenicy, 
ryżu i kukurydzy. 

Ziemniaki zawierają szereg 
witamin i minerałów. Znaj-
dziemy w nim dużo witaminy 
C, która chroni nasz organizm 
przed chorobami. Jest jej wię-
cej w ziemniaku, niż w popu-
larnym jabłku bądź dyni. Aby 
jak najwięcej tej cennej wita-
miny zachować, powinno się 
je przy gotowaniu zalać wrząt-
kiem i osolić pod koniec goto-
wania. Obrane ziemniaki nie 
powinny długo stać w wodzie, 
wówczas bowiem wypłukuje 
się witamina C. W ziemnia-
kach znajdują się witaminy A, 
B1, B2, B3, B6 i PP. Bulwy za-
wierają błonnik, który ułatwia 
trawienie, pomaga w walce 

z nadwagą i obniża choleste-
rol. Dobrą wiadomością dla 
tych, co liczą kalorie jest to, że 
prawie nie zawierają tłuszczu 
i dostarczają mało kalorii - 
 77 kcal w 100 g. Wbrew po-
wszechnemu przekonaniu, 
ziemniaki nie tuczą. Wiele 
diet odchudzających stosuje 
wyłącznie ziemniaki. Kiedy 
organizm dostaje wyłącznie 
tę skrobię, nie magazynuje jej, 
lecz przerabia i wydala. Uru-
chamia też tkankę tłuszczową, 
która wówczas ulega spaleniu. 
Przy tej diecie odchudzający 
się nie czuje głodu, nie wy-
jaławia swego organizmu, 
a osiąga oczekiwane efekty. 
Dlatego ziemniaczane diety 
są tak popularne.

Ziemniak można także 
stosować w najbliższej oko-
licy oka i błon śluzowych, 
bo ich nie podrażnia, działa 
jednak nieco słabiej od ce-

buli. Ziemniak ma duże wła-
ściwości kojące. W chorobie 
wrzodowej żołądka używa 
się soku ze zmiksowanych 
surowych ziemniaków, bo-
wiem zawarte w nich enzymy 
przyśpieszają ziarnicowanie 
tkanek. Japończycy wyko-
rzystują skórki z ziemniaków 
jako doskonały środek goją-
cy przy rozległych oparze-
niach, gdy zostały zniszczone 
duże partie skóry. Zdejmu-
ją skórkę z ziemniaka i ze-
wnętrzną stroną przyklejają 
do bandaża, a wewnętrzną na 
oparzenia. Opatrunek dzia-
ła znakomicie, nie przykle-
ja się do rany, ale jest trudny 
do wykonania. Powinien być 
przygotowany aseptycznie. 
W Europie jeszcze się tego 
sposobu nie stosuje.

Ziemniaki mogą być za-
stosowane jako środek ła-

godzący i  gojący. Przy 
odmrożeniach moczy się 
sine miejsce lub zaczer-
wienione palce w wywarze 
z ziemniaczanych obierek 
lub przykłada się ziemnia-
ki na odmrożone miejsca. 
W tym przypadku stosuje 
się je rozdrobnione, bardzo 
ciepłe. Przykrywa się je gazą 
lub bandażem i pozostawia 
do wystygnięcia.

Ziemniak jest również jed-
nym z naturalnych antyde-
presantów. Sekret dobrego 
samopoczucia po zjedzeniu 
ziemniaka kryje się w spo-
rej zawartości magnezu. 
Jak wiemy, magnez wpływa 
pozytywnie na zęby i kości, 
niweluje stres oraz stany zmę-
czenia. Również obecność 
witaminy B1 korzystnie wpły-
wa na samopoczucie. Zatem 
jedzmy ziemniaki !



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.

Vemonis Femi. Nazwa produktu leczniczego i nazwa powszechnie stosowana: Vemonis Femi (Metamizolum natricum; Coffeinum; Drotaverini hydrochloridum). Dawka substancji czynnej: Każda tabletka powlekana zawiera 400 mg metamizolu sodu (Metamizolum natricum) w postaci metamizolu sodowego jednowodnego, 60 mg kofeiny 
(Coffeinum) oraz 40 mg drotaweryny chlorowodorku (Drotaverini hydrochloridum). Postać farmaceutyczna: tabletka powlekana. Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy Vemonis Femi jest przeznaczony do stosowania u osób dorosłych do objawowego leczenia: - bólu różnego pochodzenia o dużym nasileniu; - bólów związanych ze stanami 
skurczowymi mięśni gładkich: - układu moczowo - płciowego (kolka nerkowa, bolesne miesiączkowanie), - przewodu pokarmowego (kolka jelitowa, zespół jelita drażliwego), - dróg żółciowych (zapalenie pęcherzyka żółciowego, zapalenie przewodów żółciowych), gdy zastosowanie innych środków jest 
przeciwwskazane. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na metamizol, kofeinę, drotawerynę, pochodne pirazolonu (np. fenazon, propyfenazon) i pirazolidyny (np. fenylobutazon, oksyfenbutazon) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w pełnej Charakterytyce Produktu Leczniczego; 
Granulocytopenia (<1500 neutrofili/mm3), leukopenia; Zaburzone funkcjonowanie szpiku kostnego (np. po leczeniu cytostatycznym); Zaburzenia układu krwiotwórczego; Astma lub nietolerancja występujące po stosowaniu leków przeciwbólowych, takich jak salicylany, paracetamol, diklofenak, ibuprofen, 
indometacyna czy naproksen, w wywiadzie, objawiające się np. skurczem oskrzeli, pokrzywką, katarem, obrzękiem naczynioruchowym; Ciężka niewydolność nerek lub wątroby; Ciężka niewydolność serca; Blok przedsionkowo-komorowy II i III stopnia; Porfiria; Niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosfora-
nowej; Niedokrwistość; Wiek poniżej 18 lat; Ciąża i karmienie piersią – produkt jest przeciwskazany w okresie ciąży oraz karmienia piersią. Opakowanie: Blistry zawierające 6 lub 12 tabletek powlekanych. Podmiot odpowiedzialny: Adamed Pharma S.A. Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów.

VEM/04314/07/19

* L. Drobnik. Metamizol w uśmierzaniu bólu okołooperacyjnego - współczesne spojrzenie na tradycyjny lek; Anestezjologia i Ratownictwo 2010; 4:42.  **Wg ChPL Vemonis Femi  

r e k l a m a



55Porady z Apteki nr 03/2019

  Poznaj typ y
os obowości
Osobowość, jest to zbiór cech psychicznych, które 
warunkują stałość i przewidywalność zachowań 
danej osoby oraz metody dostosowania się do 
otoczenia. Wiemy, że rodzimy się z pewnymi 
składnikami osobowości, jednak bardzo wielu 
elementów osobowości uczymy się podczas 
wzajemnych oddziaływań na siebie osób 
z otoczenia. Osobowość indywidualizuje 
człowieka, pomaga mu radzić sobie z własnym 
życiem. W skład osobowości wchodzi myślenie, 
wyobrażenie, interpretacja rzeczywistości, 
uczucia, emocje. Osobowość to również aktywność 
zewnętrzna, odczuwanie zagrożeń, rozdarcie 
wewnętrzne, konfl ikty oraz czynniki integrujące, 
dzięki którym można lepiej żyć.

T
yp osobowości to 
system, który gro-
madzi cechy charak-
terystyczne dla danej 

osoby, odczucia, typowe za-
chowania. Typ osobowości 
obejmuje zarówno te dobre 
jak i złe cechy. Chcąc dowie-
dzieć się jakim typem oso-
bowości jesteśmy, musimy 
obiektywnie przyjrzeć się 
samemu sobie i spróbować 
przyporządkować się do kon-
kretnego rodzaju, a wówczas 
będzie możliwe poznanie 
swoich zalet jak również wad.

Klasyczne typy osobowości 
to tak zwane typy tempera-
mentów Hipokratesa - Ga-
lena: choleryk, flegmatyk, 
melancholik, sangwinik.

Choleryk posiada dużo 
życiowej energii, jest osobą 
energiczną, pobudza do dzia-
łania. Jest nastawiony na kie-

rowanie, wzbudza respekt, 
działa szybko i nieprzewi-
dywalnie reaguje na różne 
bodźce. Umie współpracować 
z grupą, ale lubi pełnić w niej 
dominującą rolę. Człowiek 
o cholerycznym typie osobo-
wości przejawia agresywność 
w sytuacjach, kiedy ktoś nie 
zgadza się z nim lub coś nie 
idzie po jego myśli. Lubi krzy-
czeć i ciągle jest rozdrażniony 
i niezadowolony. Zdarza się, 
że cholerycy bywają zakom-
pleksieni. Współpraca z oso-
bą o cholerycznej osobowości 
nie jest prostsza i przyjemniej-
sza, ale przynosi efekty. Czło-
wiek taki jest zorganizowany, 
umie szybko podejmować 
decyzje, potrafi  rozwiązywać 
problemy, jest zdecydowa-
ny w swoim działaniu. Bar-
dzo dobrze organizuje pracę, 
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kładzie nacisk na wydajność, 
pobudza do działania innych, 
a konkurencja go wręcz mo-
bilizuje do większego zaan-
gażowania w dany projekt. 
Choleryk oczekuje dowodów 
uznania, szacunku, podkre-
śla swój wkład w pracę oraz 
własne zasługi. Osoba o takiej 
osobowości ma skłonności 
do manipulowania innymi 
i chce dominować. Choleryk 
nie potrafi  podporządkować 
się, przyznać się do błędów 
i przeprosić. Jest uparty, pew-
ny siebie i nie chce uznać racji 
drugiej osoby. W pracy jest 
skoncentrowany, całkowicie 
poświęcony wyznaczonym 
celom i konsekwentnie dą-
ży do nich, gdyż jest praco-
holikiem. Łatwo go można 
wyprowadzić z równowagi. 
Człowiek cholerycznej oso-
bowości nie szczególnie dba 
o swój wygląd. Charaktery-
zuje go szybki chód. Usta jego 
rzadko bywają uśmiechnięte, 
raczej są zaciśnięte, tak jak 
i szczęka. Czoło może być 
zmarszczone. Swoją silną wo-
lę wyraża poprzez postawę 
i gestykulację. Choleryk bę-
dzie miał przy sobie wszystko 
co jest mu niezbędne w pra-
cy. Związek z takim partne-
rem może być bardzo trudny. 
Bywa, że gniew góruje nad 

miłością. Choleryk potra-
fi  poniżać, stosuje przemoc 
psychiczną, a czasami nawet 
fi zyczną. Związek z prawdzi-
wym cholerykiem to toksycz-
na relacja, prawie więzienie. 
Bycie z takim partnerem to 
cierpienie i stres. Nie można 
na jego gniew odpowiadać 
gniewem. Warto znać spo-
soby postępowania z takimi 
osobami. Choleryk to naj-
trudniejszy, ekstrawertyczny, 
bardzo silny typ osobowości. 
Ludzie z takim charakterem 
nie uznają innych, nie potrafi ą 
wspierać drugiego człowieka.

Flegmatyk to osoba spokoj-
na, powściągliwa, niewyma-
gająca, opanowana, pogodna, 
nie mająca tendencji do gło-
śnego wyrażania emocji, nie 
angażująca się, nie zabierają-
ca głosu w dyskusji. Spokoj-
ny fl egmatyk to introwertyk, 
który nie lubi zmian i nie od-
czuwa potrzeby rozrywki. Nie 
chce nikogo zranić. Osoba 
o cechach fl egmatyka bywa 
niekiedy odbierana przez inne 
osoby jako chłodna i niezbyt 
przyjazna. Jest to krzywdzą-
ca opinia, bo fl egmatycy to 
ludzie życzliwi innym, po-
siadający umiejętność słu-
chania i obserwowania. Są to 
bardzo dobre cechy zarówno 
w przyjaźni jak i w rozwiązy-
waniu konfl iktów. Flegmatycy 

są dobrymi mediatorami. Za-
letą ich jest cierpliwość oraz 
to, że trudno ich wyprowa-
dzić z równowagi. Człowiek 
o osobowości flegmatyka 
lubi wykonywać pracę oraz 
inne czynności we własnym 
tempie, czym wzbudza zde-
nerwowanie współpracow-
ników oraz domowników. 
Najczęściej posiadają pozy-
tywne nastawienie do świata 
i są domatorami .Nawet stre-
sujące sytuacje nie są w stanie 
sprawić, że zaczną paniko-
wać, gdyż emocje nie mają 
nad nimi kontroli. Flegma-
tyk jest łatwy we współżyciu, 
uprzejmy, ma wielu przyja-
ciół. Ma też zdolności admini-
stracyjne, dobrze znosi presję. 
Ludzi o cechach osobowo-
ści typu fl egmatycznego za-
dawala prawie każda praca, 
gdzie określone są konkret-
ne zadania, a praca polega na 
rutynowym wykonywaniu 
czynności. Wadą fl egmaty-
ków jest to, że są mało aser-
tywni, przez co mogą być 
wykorzystywani przez bar-
dziej stanowcze osoby. W ży-
ciu fl egmatyka nie ma miejsca 
na stanowcze nie, gdyż to mo-
głoby oznaczać utratę przyja-
ciół, zrobienie sobie wrogów, 
a tego nie chcą. Są dobrymi 
rodzicami, bo zawsze mają 
czas i cierpliwość do dzieci. 

Nie wytrącają ich z równo-
wagi nawet najdziwniejsze 
wybryki własnych pociech. 
Psychologowie uważają, że 
charakter fl egmatyka jest bez-
pieczny, gdyż osoby, które nie 
ulegają zbędnym emocjom 
żyją dłużej .

Melancholik to pracoho-
lik oddany do reszty swojej 
pracy w sposób skrupulatny 
i wytrwały. Melancholik to 
introwertyk z usposobieniem 
zamkniętym w sobie, skie-
rowanym do świata swoich 
wewnętrznych przemyśleń 
i emocji. Potrzebuje własnej 
przestrzeni. Czuje się najbar-
dziej samotny, gdy otacza go 
tłum obcych ludzi. Obca jest 
mu nadmierna ekscytacja, 
bywa za to wyjątkowo wraż-
liwy. Człowiek z osobowością 
melancholika skupia się na 
samodoskonaleniu, osiąga-
niu coraz wyższych celów. 
Ceni sobie profesjonalizm, 
podporządkowanie określo-
nym zadaniom. Stawia sobie 
i innym wysokie wymagania. 
Cechuje go powaga i upór. 
Przekonany o swojej prawo-
ści i perfekcjonizmie ulega 
często złudzeniu, że jest wy-
jątkowy. Melancholik jest 
skłonny do analiz, podsumo-
wań. Skupia się na wyliczaniu 
wad i niedociągnięć otacza-
jących go ludzi. Melancho-
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Rzadko zdarzają się ludzieposiadający typowe cechy cha-
rakteru jednego typu osobowości. Najczęściej są to połączone 
cechy 2 różnych osobowości. Połączenie 2 typów osobowości 
może być w proporcji pół na pół oraz dominujący główny typ 
osobowości z domieszką drugiego. 

1. Naturalne:
- sangwinik / choleryk
- melancholik / fl egmatyk
2. Uzupełniające:
- fl egmatyk / sangwinik
- choleryk / melancholik

3. Przeciwstawne:
- sangwinik / melancholik
- choleryk / fl egmatyk

Osobowości mieszane wykazują większą elastyczność 
i przystosowanie do otaczającej rzeczywistości.



Działaj, żeby zatrzymać 
infekcję gardła!

Chlorchinaldin VP, 2 mg, tabletki do ssania. Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki, 2 mg, tabletki do ssania. Skład: 1 tabletka do ssania zawiera 2 mg chlorochinaldolu (Chlorquinaldolum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda 
tabletka zawiera 364 mg sacharozy. Wskazania: do stosowania miejscowego w zakażeniach bakteryjnych jamy ustnej i dziąseł, w  pleśniawkach, w zakażeniach grzybiczych jamy ustnej i gardła po leczeniu antybiotykami. Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7. Data przygotowania: 08.2017.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się 
z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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lik z nieufnością akceptuje 
pochwały swojej pracy, bywa 
nadwrażliwy, a przy tym ma-
ło empatyczny i ponury. Ma 
tendencje do obwiniania się 
i popadania w przygnębienie 
przy najmniejszym popeł-
nionym błędzie. Ostrożnie 
dobiera sobie przyjaciół, po-
zostaje w cieniu, unika zwra-
cania na siebie uwagi. Jak już 
się zaprzyjaźni, to jest wierny, 
oddany, pomaga w rozwią-
zywaniu problemów. Jako 
rodzić jest wymagający, dba o 
porządek w domu, troskliwy, 
zachęca do nauki, rozwoju. 
Osoba o cechach charakteru 
melancholika jest wyczulo-
na na piękno, utalentowana 
i twórcza. Przejawia zdolno-
ści artystyczne, ma zadatki 
na geniusza. U melancholika 
często trudno odróżnić kiedy 
jest szczęśliwy, kiedy smutny. 
Lubi cierpieć, ma niskie po-
czucie wartości, łatwo wpada 
w depresję.

Sangwinik to człowiek 
towarzyski, odważny, roze-
śmiany, elokwentny, który 
zdobywa sobie przychylność 
otoczenia. Doskonale ra-
dzi sobie w stresujących 
sytuacjach. Jest ekstrawer-
tykiem. Sangwinik to czło-
wiek emocjonalny, wesoły 
spontaniczny. Ma ogromne 
poczucie humoru, łatwo na-
wiązuje kontakty, jest duszą 
towarzystwa. Kocha ludzi, 
lubi spontaniczne działa-
nie i kocha komplementy. 
W pracy pobudza innych do 
współpracy, tryska energią, 
jest twórczy. Ma zbyt wysokie 
mniemanie o sobie, a jest nie-
zorganizowany, niedojrzały 
i ma kłopoty z pamięcią. Do-
skonale na przykład pamięta 
kolory i inne szczegóły, ale 
zapomina nazwiska, imiona 
i daty. Cechuje go zmienność 
i nadmierna spontaniczność. 
Sangwinik to człowiek, któ-
ry nie umie stawiać czoła re-

aliom życia. Osoba o typie 
osobowości sangwinika jest 
doskonałym sprzedawcą, 
gdyż umie nawiązywać wła-
ściwe relacje z innymi. San-
gwinik nie dostrzega swoich 
wad, żyje dniem dzisiejszym 
i często ma problemy fi nanso-
we, źle znosi krytykę, uwielbia 
czuć się gwiazdą. Należy wy-
strzegać się poddaniu wizjom 
sangwinika, bo ryzykuje się 
wiele. W sytuacjach streso-
wych idzie na nieprzemyślane 
zakupy. Jest zbyt łatwowierny 
i naiwny, zaczyna wiele spraw, 
a potem ich nie kończy bo się 
nudzi. Jest go wszędzie pełno. 
Uwielbia podróże, zmiany 
w życiu, prezenty i komple-
menty. Kieruje się impul-
sami, brak mu usilnej woli. 
Ma tendencje do gromadze-
nia niepotrzebnych rzeczy. 
Sangwinika charakteryzują 
zamaszyste ruchy - lubi ge-
stykulować, nawet w czasie 
rozmowy telefonicznej. San-

gwinik wnosi do domu wie-
le radości, jest lubiany przez 
dzieci i obraca wszystko 
w żart. Nie pamięta uraz.

Każdy typ temperamen-
tu ma dobre i gorsze strony. 
Wpływa na relacje w pracy, 
domu, na otoczenie, w któ-
rym najlepiej funkcjonuje-
my i wykonujemy zadania. 
Nasz temperament ujawnia 
się bardzo wcześnie i podlega 
modyfi kacjom w okresie doj-
rzewania i starzenia. Pozwala 
przewidzieć, na ile wytrwale 
będziemy dążyć do wyzna-
czonego celu i jakie ryzy-
kowne podejmiemy decyzje.
Ekstrawertyk kieruje swo-
je postrzeganie i aktywność 
na zewnątrz, interesuje się 
otaczającą rzeczywistością, 
łatwo nawiązuje kontakty.
Introwertyk wykazuje ten-
dencje do kierowania swo-
jego postrzegania i działania 
do wewnątrz ,mało interesuje 
się światem zewnętrznym.
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C
horoby przewodu 
pokarmowego na-
leżą do grupy scho-
rzeń, których liczba 

stale wzrasta. Wśród nich sto-
sunkowo często dokuczają 
pacjentom objawy wynika-
jące ze stanu zapalnego błony 
śluzowej żołądka, które mo-
gą przebiegać jako zaburze-
nia trawienne, przechodzące 
w nadżerki, a te z kolei mogą 
przekształcić się we wrzody 
trawienne. Choroba wrzodo-
wa to cykliczne pojawianie się 
trawiennych wrzodów żołąd-
ka lub dwunastnicy. Wrzód 
trawienny to ograniczony 
ubytek błony śluzowej, któ-
remu towarzyszy naciek za-
palny i martwica. Najczęściej 
wrzody trawienne powstają 
w opuszce dwunastnicy i żo-
łądku, rzadziej w dolnej części 
przełyku i pętli dwunastni-
cy. W przypadku zaistnienia 
czynników sprzyjających, 
wrzody mogą ulec zrakowa-
ceniu. Od wielu lat naukow-
cy bacznie przyglądają się 
przyczynom powstawania 
tych nieprzyjemnych, bole-
snych, ale też bardzo niebez-
piecznych dla życia zaburzeń. 
Ogólnie mówiąc choroba 
wrzodowa powstaje przez 
zachwianie równowagi po-
między czynnikami drażnią-
cymi (kwas solny, pepsyna) 
i ochronnymi, czyli prawidło-
wo ukrwioną i pokrytą śluzem 
błoną.

hisTORiA bADAŃ NAD 
pRZYCZYNĄ ChORObY 
wRZODOweJ

Pierwsze konkretne infor-
macje na temat drobnoustro-
jów mogących przyczyniać 
się do rozwoju dolegliwo-
ści pokarmowych pojawiły 
się w 1875 roku. Wówczas 
w Niemczech odkryto bak-
terię, którą nazwano Helico-

bacter pylori. Dalsze badania 
okazały się niemożliwe, po-
nieważ trudno było wyhodo-
wać tę bakterię w warunkach 
laboratoryjnych. Tematem 
mikrobiologicznego podło-
ża choroby wrzodowej inte-
resowali się również polscy 
uczeni, jeszcze przed 1900 
rokiem bakterię z żołądka psa 
wyizolował Walery Jawor-
ski. Prace badawcze nad He-
licobacter ruszyły na nowo 
w drugiej połowie XX wieku. 
Barry Marshall i Robin War-
ren, dwaj australijscy uczeni 
długie lata prowadzili żmud-
ne badania, wykonując ty-
siące biopsji, stwierdzili, że 
w okolicach niszy wrzodowej 
gromadzą się kolonie bakterii 
z rodzaju Helicobacter. Aby 
w sposób bezdyskusyjny po-
twierdzić tezę, że to właśnie 
ta bakteria przyczynia się do 
rozwoju choroby wrzodowej, 
sami naukowcy zarazili swoje 
organizmy drobnoustrojami, 
a następnie dokładnie opi-
sali rozwijającą się chorobę 
wrzodową. Takie poświęce-
nie przyniosło niezmiernie 
cenne wyniki badań, a au-
stralijscy naukowcy w 2005 
roku uhonorowani zostali 
Nagrodą Nobla w dziedzinie 
medycyny.

KOGO ATAKuJe 
heliCObACTeR pYlORi?

Szacuje się, że Helicobacter 
pylori występuje u blisko 50% 
populacji ludzi na świecie, 
z tym że rozkład szczegóło-
wy jest bardziej zróżnicowany. 
W 2004 r. w Polsce stwierdzo-
no jej występowanie u 83% 
dorosłych, w krajach wysoko 
rozwiniętych odsetek zaka-
żonych to około 25% popu-
lacji ludzi dorosłych, a z kolei 
w krajach rozwijających się 
może sięgać nawet 100%. 
Helicobacter pylori jest bak-

terią wyspecjalizowaną, któ-
ra potrafiła stworzyć sobie 
mechanizm, pozwalający jej 
przetrwać w bardzo nieko-
rzystnych warunkach, jakie 
stanowi kwaśne środowisko 
żołądka. Mechanizm pole-
ga na wytwarzaniu enzymu 
ureaza, który wykazuje zdol-
ność rozkładu mocznika do 
amoniaku i dwutlenku wę-
gla. Amoniak w połączeniu 
z wodą wykazuje właściwości 
zasadowe, co pozwala zneu-
tralizować nadmierną kwa-
sowość soku żołądkowego 

i ułatwia bakterii przetrwanie. 
Drobnoustroje zadomawiają 
się w błonie śluzowej żołądka, 
stanowiąc źródło infekcji dla 
innych ludzi. Do przenosze-
nia bakterii dochodzi zazwy-
czaj wśród bliskich, najczęściej 
między rodzeństwem lub ro-
dzicami i dziećmi. Większość 
osób zakażonych nie odczuwa 
żadnych objawów ani cho-
rób związanych z tą bakterią. 
U 10-20% zakażonych po-
wstają konkretne zaburzenia 
wywołane Helicobacter py-
lori. Najczęściej jest to zapa-
lenie błony śluzowej żołądka, 
wrzody trawienne żołądka 
i dwunastnicy, rzadziej może 
sprzyjać rozwojowi raka żo-
łądka i innym nowotworom.

Szczególnie istotne jest 
aby leczenie zakażeń Heli-
cobacter pylori wyprzedzało 
skutki, jakie dalszy rozwój 
infekcji może wywołać. 
Częstym przypadkiem jest 

Szacuje się, że 
Helicobacter pylori 
występuje u blisko 

50% populacji ludzi 
na świecie, z tym że 

rozkład szczegółowy 
jest bardziej 

zróżnicowany

cd. na str. 60
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dyspepsja czynnościowa -
dolegliwości w nadbrzuszu, 
zazwyczaj związane z po-
siłkiem, lecz nie przepro-
wadzono potwierdzającej 
gastroskopii. W takim przy-
padku powinno się zasto-
sować zasadę: „testuj i lecz”, 
czyli wykonać test na obec-
ność w organizmie bakterii, 
a gdy jest dodatni, przepro-
wadzić eradykację, by uzy-
skać poprawę samopoczucia 
i uniknąć groźnych powi-
kłań. Wg najnowszych wy-
tycznych leczenie powinno 
się przeprowadzić również 
u pacjentów długotrwale 
przyjmujących IPP, szczegól-
nie leczonych kwasem acety-
losalicylowym ze wskazań 
kardiologicznych, u których 
test na obecność Helicobac-
ter wykazał wynik pozytyw-
ny. W krajach azjatyckich, 
gdzie występuje największy 
odsetek zachorowań na ra-
ka żołądka, zaobserwowano, 
że leczenie zakażenia może 
ograniczyć rozwój nowo-
tworu, ale tylko gdy będzie 
przeprowadzone u stosunko-
wo młodych ludzi, u których 
nie nastąpiły wstępne uszko-
dzenia komórek sprzyjające 
rakowaceniu.

By przeprowadzić badanie 
potwierdzające występowa-
nie Helicobacter pylori w or-
ganizmie człowieka można 
wykonać prosty test sero-
logiczny, polegający na po-
twierdzeniu występowania 
przeciwciał przeciw ko-
mórkom bakterii we krwi 
pobranej z palca. Wynik 
uzyskujemy w postaci kolo-
rowego paska po kilku mi-
nutach. Dokładnym testem 
diagnostycznym jest pobra-
nie skrawka błony śluzowej 

cd. ze str. 59 Choroby, które wskaz ują na koniecz ność 
lecz enie prz eciw Helicobacter pylori 

(eradykacja H. Pylori):
 � choroba wrzodowa żołądka/dwunastnicy
 � nowotwory np. chłoniak typu MALT
 � zanikowe zapalenie żołądka
 � stan po resekcji żołądka, w leczeniu 
raka żołądka

 � krewni I stopnia chorych na raka żołądka
 � dyspepsja czynnościowa

 � długotrwałe leczenie inhibitorami pompy 
protonowej (IPP)

 � planowane długotrwałe podawanie nie-
steroidowych leków przeciwzapalnych

 � niewyjaśniona niedokrwistość z braku żelaza
 � życzenie wyrażone przez pacjenta
 � niedobór witaminy B12

podczas gastroskopii. To tak 
zwany test ureazowy, badanie 
nie należy do przyjemnych, 
wymaga specjalistycznego 
sprzętu obsługiwanego przez 
specjalistę endoskopii.

leCZeNie ChORObY 
wRZODOweJ, TO wAlKA 
Z iNFeKCJĄ h. pYlORii

Leczenie zakażeń Heli-
cobacter pylori obejmuje 
stały schemat lekowy, któ-
ry w ostatnich latach został 
zmodyfikowany ze wzglę-
du na narastającą lekoopor-

ność bakterii, szczególnie na 
klaritromcynę w postaci tak 
zwanych „uzgodnień z Ma-
achstricht”. Założenia do 
schematów leczenia w kra-
jach z wysoką opornością 
wśród leków pierwszego 
rzutu wymieniają amoksy-
cyklinę w dawcę 1,0 g co 12 
godz., metronidazol 0,5 g 
co 12 godz. oraz IPP daw-
ka standardowa, w zależno-
ści od leku, 2 razy na dobę. 
Ważnym zaleceniem doty-
czącym przyjmowania tych 
trzech leków jest odpowied-
nia kolejność, w szczególno-
ści dotyczy to IPP, który musi 
być bezwzględnie przyjęty na 
czczo. W przypadku niesku-

teczności leków pierwsze-
go rzutu lekarze dysponują 
innymi schematami, z uży-
ciem antybiotyku tetracykli-
ny w dawce 0,5 g co 6 godz. 
Alternatywą jest również te-
rapia sekwencyjna, która po-
lega na stosowaniu przez pięć 
dni schematu podstawowego 
z amoksycyliną, a następnie 
kontynuacja - kolejne pięć 
dni leczenia z klaritromycy-
ną w dawce 0,5 g co 12 go-
dzin. Zupełnie najnowszym 
schematem leczenia jest za-
stąpienie metronidazolu in-
nym chemioterapeutykiem, 
tzn. lewofl oksacyną w dawce 
0,25 g co 12 godz., z amoksy-
cyliną i IPP.

Sukces eradykacji Heli-
cobacter pylori jest uzależ-
niony od kilku czynników. 

By prze-
prowadzić badanie 

potwierdzające 
występowanie Helicobacter 

pylori w organizmie 
człowieka, można wykonać 

prosty test serologiczny, 
polegający na potwierdzeniu 

występowania przeciwciał 
przeciw komórkom bakterii 

we krwi pobranej 
z palca

By prze-
prowadzić badanie 

potwierdzające 
występowanie Helicobacter 
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Przede wszystkim istotny 
jest poziom lekooporności 
szczepu bakteryjnego, mo-
żemy to rozumieć jako super 
umiejętność obronną bakte-
rii uzyskaną w wąskim gronie 
najbliżej spokrewnionych 
mikroorganizmów. Wówczas 
pacjent zdany jest na stoso-
wanie rozwiązań lekowych 
niestandardowych, często 
popartych dodatkowymi ba-
daniami wrażliwości bakte-
rii. Do roli kluczowego w tym 
leczeniu urasta fakt właściwej 
współpracy pacjenta z leka-
rzem i farmaceutą, aby wyko-
rzystać moc zastosowanych 
leków należy bezwzględnie 
zastosować się w najwięk-
szych szczegółach do zale-
conej terapii.

iNNe wAŻNe pRZYCZYNY 
ChORObY wRZODOweJ

Leki przeciwbólowe 
i przeciwzapalne. Wrzody 
żołądka i dwunastnicy mogą 
powstawać także jako nie-
pożądane działania przyj-
mowanych leków, głównie 
niesteroidowych leków 
przeciwzapalnych (NLPZ)  -
powszechnie stosowanych 
środków przeciwbólowych, 
np. aspiryny, diklofenaku, 
ibuprofenu, ketoprofenu, 
naproksenu i innych leków 
z tej grupy. Bardzo istotne są 
również uwarunkowania ge-
netyczne, a także palenie pa-
pierosów. Zwiększone ryzyko 
stwierdzono u osób z grupą 
krwi 0 oraz osób, które nie 
wydzielają antygenów grupo-
wych krwi do płynów ustrojo-
wych. Inne czynniki, takie jak 
stres, alkohol, ostre przypra-
wy, picie kawy, mogą sprzyjać 
rozwojowi choroby, ale nie są 
uważane za przyczyny.

ObJAwY ChORObY 
wRZODOweJ

Wielu chorych nie od-
czuwa żadnych dolegliwo-
ści. Do głównych objawów 
choroby wrzodowej należą 
ból o piekącym charakterze 
i dyskomfort w nadbrzuszu, 
występujące na czczo (tzw. 
bóle głodowe, często w nocy 
lub wcześnie rano) lub w 1–3 
godz. po posiłkach. Charak-
terystyczne dla owrzodzenia 
dwunastnicy jest ustępo-
wanie lub zmniejszenie się 
dolegliwości po spożyciu nie-
wielkiego posiłku.

Wrzody żołądka i wrzo-
dy dwunastnicy bywają też 
czasem przyczyną przykrego 
uczucia „pełności” lub rozpie-
rania po posiłkach, a nawet 
wymiotów. Ból w nadbrzuszu 
jest mało swoisty dla wrzodu 
trawiennego – w 50% przy-
padków jego przyczyną jest 
inna choroba. Wrzody żołąd-
ka i wrzody dwunastnicy są 
poważną chorobą, związaną 
z potencjalnymi niebezpiecz-
nymi powikłaniami i wyma-
gającą konsultacji lekarskiej. 
W razie przewlekłych bólów 
brzucha należy zgłosić się do 
lekarza pierwszego kontaktu 
w celu przeprowadzenia pod-
stawowej diagnostyki w tym 
kierunku.

NA sZCZeGÓlNĄ uwAGĘ 
ZAsłuGuJĄ pOwiKłANiA, 
mOGĄCe bYć TeŻ 
pieRwsZYmi ObJAwAmi 
wRZODÓw ŻOłĄDKA lub 
DwuNAsTNiCY, NAleŻĄ 
DO NiCh:

 � krwawe lub fusowate 
wymioty,

 � czarne, „smoliste” stolce
 � objawy wstrząsu, w posta-
ci zimnej, wilgotnej skóry, 
spadek ciśnienia,

 � silny ból brzucha, które-
mu towarzyszy, niezależnie 
od woli, napięcie mięśni 
brzucha.
W razie podobnych powi-

kłań należy zwrócić się o po-
moc lekarską, niezależnie 
od pory dnia konieczna jest 
wizyta np. w szpitalnym od-
dziale ratunkowym.

GROŹNe pOwiKłANiA
Wrzody żołądka i wrzody 

dwunastnicy mogą prowa-
dzić do poważnych, czasem 
nawet zagrażających ży-
ciu powikłań. Wrzód mo-
że spowodować krwotok 
lub przewlekłe krwawienie 
i w konsekwencji niedokrwi-

stość z powodu niedoboru 
żelaza. Bliznowacenie okolicy 
połączenia żołądkowo-dwu-
nastniczego może prowadzić 
do niedrożności mechanicz-
nej, uniemożliwiając przesu-
wanie się treści pokarmowej 
do dalszych odcinków prze-
wodu pokarmowego. Innym 
poważnym, choć rzadkim 
powikłaniem, jest perforacja 
(przedziurawienie) ściany 
przewodu pokarmowego, co 
jest pilnym wskazaniem do 
interwencji chirurgicznej.

Zapamiętaj !
Palaczy papierosów charakteryzuje większa zapadal-

ność na wrzody żołądka i wrzody dwunastnicy, częstsze 
nawroty i trudniejsze gojenie wrzodów. Składniki dymu 
tytoniowego i Helicobacter pylori współdziałają w wy-
woływaniu wrzodów żołądka i wrzodów dwunastnicy.

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
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rak płuca
Największy cichy zabójcaRak płuc jest najczęściej 

występującym 
nowotworem złośliwym 
w Polsce. Ponad 
dwadzieścia tysięcy 
osób co roku zapada na 
tę chorobę, przy czym 
mężczyźni pięciokrotnie 
częściej. Nowotwór ten 
atakuje po czterdziestym 
roku życia, a szczyt 
zachorowań przypada po 
siedemdziesiątym roku 
życia. Rak płuc jest także 
przyczyną największej 
liczby zgonów. Z tego 
powodu co roku umiera 
dziewiętnaście tysięcy 
chorych.

N
a raka nie można zachorować 
z dnia na dzień. Rozwój nowo-
tworu w początkowej fazie może 
trwać kilka lat. Każdy człowiek 

ma komórki nowotworowe, nad którymi 
czuwa układ odpornościowy. To, czy staną 
się one komórkami złośliwymi, zależy od 
sił obronnych. Jeśli ochrona odpornościo-
wa danej osoby jest słaba, zbuntowane 
komórki zaczynają się w sposób niekon-
trolowany dzielić, co doprowadza do no-
wotworu. Również zmianę zdrowych 
komórek na nowotworowe mogą wywołać 
pochodzące spoza organizmu ataki sub-
stancji rakotwórczych /kancerogennych 
lub zbyt duża ilość wolnych rodników. 
Wczesny rak płuca przebiega bezobjawo-
wo, gdyż tkanka płuca nie jest unerwiona 
czuciowo, więc nie ma bólu skłaniające-
go do obaw. Bóle w klatce piersiowej to 
już późne objawy nowotworu związane 
z penetracją, naciekaniem na opłucną, 
śródpiersie, ściany klatki piersiowej.

Wczesne stadia raka płuc są często dia-
gnozowane przypadkowo, na przykład 
przy wykonywaniu badania tomogra-
ficznego lub rentgenowskiego z zupełnie 
innych wskazań lub w czasie badań okreso-
wych. Wiele oznak i symptomów raka płuc 
jest wywoływanych przez mniej groźne 
schorzenia dlatego są one często mylone 
i ignorowane.

By stwierdzić, jaki jest charakter nowo-
tworu, potrzebne są badania cytologiczne 
i histopatologiczne tkanek i narządów pod 
względem odstępstw od prawidłowej bu-
dowy. Celem postawienia dobrej diagnozy 
wykonuje się tomografię płuc, broncho-
fiberoskopię, biopsję cienkoigłową. Wy-
niki tych badań dadzą potwierdzenie czy 
mamy do czynienia z rakiem płuca i jaki 
ma charakter.

Kaszel jest najczęstszym objawem wcze-
snego stadium raka płuc. Jeżeli trwa on 
dłużej niż dwa –trzy tygodnie i jego cha-
rakter zmienia się, to objawy są niepoko-

jące, z którymi należy udać się do lekarza. 
Drugim objawem niepokojącym jest dusz-
ność i świszczący oddech. Duszność naj-
częściej pojawia się u palaczy jako skutek 
przewlekłego zapalenia oskrzeli oraz roze-
dmy. Duszność może mieć wiele przyczyn. 
Rak płuca związany z nabłonkiem wyście-
lającym sprzyja powstawaniu wysięku 
opłucnego. Jeżeli zgromadzi się duża ilość 
płynu, zaczyna uciskać płuco i to powodu-
je duszność. Rak płuc może powodować 
zwężenie jednego z głównych oskrzeli lub 
tchawicy czego skutkiem jest powstawa-
nie charakterystycznego dźwięku zwykle 
przy wydychaniu powietrza. Następnym 
potencjalnym objawem raka płuc jest od-
krztuszanie plwociny zawierającej krew. 
Również groźną oznaką jest chrypka. Jeżeli 
nie ustępuje po upływie dwóch –trzech ty-
godni trzeba udać się do lekarza, aby zdia-
gnozować przyczynę. Częstym objawem 
raka płuc jest też ból w klatce piersiowej lub 
w barkach. Specyficznym symptomem jest 
opadanie powieki, zwężenie źrenicy i zanik 
potliwości po jednej stronie twarzy. Jest to 
wynikiem uszkodzenia nerwów przebie-
gających w rejonie szyi i unerwiającego ob-
szar twarzy. Niepokojącym objawem raka 
płuc jest nagła utrata wagi (około sześciu 
kilogramów), uczucie ciągłego zmęczenia 
i znużenie, zaburzenie połykania, nawro-
towe lub przedłużające się zapalenie płuc, 
bóle stawowe, podwyższona temperatura 
ciała, objawy zakrzepowego zapalenia żył, 
zaburzenie czucia powierzchownego. Do 
rozwoju raka płuc przyczynia się m.in.:

 � palenie papierosów, czynne i bierne, jest 
najczęstszym czynnikiem sprawczym, 
który latami uszkadza nie tylko płuca, 
ale też inne narządy,

 �  skażenie środowiska,
 � związki węglowodorowe,
 � azbest,
 �metale radioaktywne i gazowe,
 � alkoholizm,
 � czynniki genetyczne. cd. na str. 64



cd. ze str. 63cd. ze str. 63 powodu radioterapie i chemio-
terapie są często stosowane w tej 
grupie chorych. W niektórych 
sytuacjach stosuje się skojarzo-
ną chemio-radioterapię. Doty-
czy to jednak niewielkiej grupy 
chorych, u których możliwe jest 
radykalne leczenie. Większość 
chorych niestety zgłasza się zbyt 
późno do lekarza, a wówczas 
jedynym leczeniem jest lecze-
nie paliatywne. Radioterapia 
wykorzystuje promieniowanie 
generowane przez akcelera-
tor liniowy. Wiązki promieni 
kierowane są bezpośrednio na 
guz. Leczenie polega na krót-
kich, codziennych sesjach przez 
okres pięciu-sześciu tygodni. 
W niektórych przypadkach ra-
dioterapia skojarzona jest z che-
mioterapią, ponieważ zwiększa 
szansę zniszczenia wszystkich 
komórek nowotworowych. 
Zaletą tej metody jest wyso-
ki współczynnik skuteczności 
w przypadku wczesnego sta-
dium choroby. Metoda ta po-
siada również wady, gdyż trwa 
kilka tygodni, przez pewien 
okres trzeba przebywać w szpi-
talu, powoduje osłabienie i ogól-
ne zmęczenie oraz występują 
drobne uszkodzenia zdrowych 
tkanek, jak również powstaje od-
czyn popromienny skóry o róż-
nym nasileniu.

Leczenie raka płaskonabłon-
kowego i gruczolaka z udziałem 
chemio- i teleradioterapii jest 
powszechnym sposobem. Po-
stępuje się też tak u chorych na 
raka drobnokomórkowego płuc, 
kiedy rzadko można stosować 
leczenie chirurgiczne ze wzglę-
du na zaawansowanie choroby.

Sprawdzoną i bezpieczną me-
todą umożliwiającą radiotera-
peutom leczenie raka z dużą 
precyzją jest brachyterapia. Jest 
to sposób mniej obciążający 
dla chorych, lepiej chroni zdro-
we tkanki otaczające guz płu-
ca i umożliwia podanie dawki 

wyższej niż standardowa. Okres 
leczenia jest znacznie krótszy 
i mniej uciążliwy. Zaletą tej me-
tody jest również to, że izotopy 
promieniotwórcze umiejsca-
wiane są wewnątrz raka z dużą 
dokładnością, a tylko niewielkie 
dawki promieniowania docie-
rają do przyległych organów. 
Właściwe leczenie promienio-
waniem trwa zaledwie kilka 
minut. Leczenie można prze-
prowadzać bez hospitalizacji 
i często obserwuje się szybką 
poprawę w ciągu 2 -3 dni. Nie-
stety, jak każda metoda leczenia, 
tak i brachyterapia ma tez wady, 
gdyż czasami jest źle znoszona 
ze względu na obecność ciała 
obcego w oskrzelach, wydzie-
laniem dużej ilości śliny. Ilość 
frakcji brachyterapi raka płuca 
jest uzależniona od wspólnej 
decyzji lekarz i pacjenta.

Jeszcze inną metodą leczenia 
raka płuca jest chemioterapia. 
Leczenie to polega na podawa-
niu cytostatyków, które niszczą 
komórki nowotworowe, bloku-
jąc ich cykl komórkowy. No-
wotwór jest znacznie bardziej 
wrażliwy na chemioterapię niż 
tkanki prawidłowe ze wzglę-
du na znacznie większą frakcję 
wzrostową. Komórki rakowe 
posiadają więcej receptorów 
i szybciej wchłaniają podaną 
substancję. Chemioterapia 
działa również  (choć w mniej-
szym stopniu) na komórki 
zdrowe. Największa szansa na 
wyleczenie raka za pomocą 
chemioterapii dotyczy wcze-
snych faz choroby. Najczęściej 
stosowana jest chemioterapia 
kroplówkowa, czyli podawanie 
leków toksycznych dla komó-
rek nowotworowych, następuje 
do krwiobiegu drogą dożylną. 
W podobny sposób działają ta-
bletki zażywane doustnie.

Prawie 60% chorych w chwili 
rozpoznania nie kwalifi kuje się 
do radykalnego leczenia. Pozo-

staje więc leczenie paliatywne. 
Celem leczenia paliatywnego 
nie jest uzyskanie wyleczenia, 
czy zatrzymanie procesu choro-
bowego, ale poprawienie jakości 
życia poprzez eliminowanie bó-
lu, łagodzenie objawów choro-
by, utrzymanie drożności dróg 
oddechowych. W tych przypad-
kach stosuje się fotokoagulację 
i martwicę cieplną z użyciem 
lasera, krioterapię i elektrore-
sekcję ,inplantację protez tcha-
wicznych (stentów). W celu 
zmniejszeniu bólu stosuje się 
radioterapię paliatywną i che-
mioterapię. Ważnym elemen-
tem leczenia paliatywnego jest 
zapewnienie wsparcia psychicz-
nego choremu oraz rodzinie 
(psychoonkologia).

Poprawienie wyników lecze-
nia zależy od rozpropagowania 
profi laktyki pierwotnej – walki 
z paleniem tytoniu, szerokim 
wprowadzeniem badań prze-
siewowych oraz zastosowaniu 
celowego leczenia chorych na 
podstawie typowania gene-
tycznego. Wierzymy, że osią-
gnięcia biologii molekularnej 
spowodują przełom w diagno-
styce, modyfi kacji klasyfi kacji 
zaawansowania oraz leczenia 
raka płuca.

Odpowiednia dieta jest 
ważnym czynnikiem zapo-
biegawczym. Jedzenie wa-
rzyw i owoców 2 razy dziennie 
zmniejsza ryzyko raka płuca 
o 75%. Szczególnie cennym 
wojownikiem przeciwrako-
wym jest pomidor. Zawie-
ra likopen, który ma prawie 
dwukrotnie silniejsze działanie 
przeciwutleniajace niż betaka-
roten. By zapobiegać powsta-
niu nowotworów płuc należy 
jeść codziennie choć trochę 
czosnku lub cebuli. Dobrze 
też sprawdzą się warzywa zie-
lone: szpinak, brokuły, jarmuż, 
zielona sałata, gdyż zawierają 
przeciwutleniacze. 

wYsTĘpuJĄ 2 GłÓwNe 
TYpY RAKA płuC: 
DRObNOKOmÓRKOwY 
i NieDRObNOKOmÓRKOwY, 
KTÓRY JesT NAJCZĘŚCieJ 
wYsTĘpuJĄCĄ FORmĄ RAKA 
( OKOłO 80 % pRZYpADKÓw 
ZAChOROwAŃ). 

Niedrobnokomórkowy rak 
płuca dzieli się na 3 rodzaje:

 � gruczołowy, zwany gruczo-
lakiem, stanowi 40% wszyst-
kich przypadków, częściej 
występuje u kobiet,

 � płaskonabłonkowy - wy-
stępuje częściej u mężczyzn 
i osób starszych i jest rza-
dziej występującym rodza-
jem około 25% wszystkich 
zachorowań na raka płuc,

 � wielokomórkowy, najrzad-
szy rodzaj, który stanowi 
10% przypadków.
Rak płuca to nazwa, którą 

objęte jest kilka chorób. Różnią 
się przebiegiem i możliwościa-
mi leczenia. Prawidłowe zdia-
gnozowanie określa typ raka, 
rodzaj i metodę leczenia wła-
ściwą i najbardziej skuteczną 
dla pacjenta.

Zabieg operacyjny jest sto-
sowany w leczeniu różnych ro-
dzajów raka płuc. Polega on na 
usunięciu guza wraz z otaczająca 
go zdrową tkanką. Usuwa się też 
sąsiadujące węzły chłonne. Naj-
częściej usuwa się jeden z płatów 
lub jedno płuco w całości. Zabieg 
ten jest w zupełności bezpiecz-
ny dla chorego, gdyż z jednym 
płucem można żyć i swobod-
nie oddychać. Z powodu zbyt 
późnego wykrycia guza jedy-
nie 15% chorych na raka płuca 
w Polsce nadaje się do leczenia 
operacyjnego. Chorzy, którzy już 
nie mogą być operowani, bo ich 
choroba jest zbyt zaawansowa-
na, na przykład z powodu prze-
rzutów do innych narządów, 
poddawani są leczeniu, które 
jest już mniej skuteczne. Z tego 



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 FARMACEUTA, 
GDYŻ KAŻDY LEK NIEWŁAŚCIWIE STOSOWANY ZAGRAŻA TWOJEMU ŻYCIU LUB ZDROWIU. 

1. Dotyczy nikotynowej terapii zastępczej (NTZ) opartej na połączeniu systemu transdermalnego (plastrów) z inną formą doustną NTZ w porównaniu do placebo. Cahill K, Stevens S, Perera R, Lancaster T. Pharmacological interventions for smoking cessation: an overview and network 
meta-analysis. Cochrane Database Syst Rev. 2013 May 31;(5):CD009329.

NIQU/DJ/2019/033

NiQuitin MINI, 1,5 mg/4 mg, tabletki do ssania. NiQuitin, 2 mg / 4 mg, pastylki do ssania. NiQuitin Przezroczysty, 114 mg; 21 mg/24 godz.,78 mg; 14 mg/24 godz., 36 mg; 7 mg/24 godz., system transdermalny. Skład: Nicotinum. 1 tabletka do ssania NiQuitin Mini zawiera odpowiednio 1,5 mg lub 4 
mg nikotyny (w postaci nikotyny z kationitem). 1 pastylka do ssania NiQuitin zawiera 2 mg lub 4 mg nikotyny (w postaci nikotyny z kationitem). Substancje pomocnicze (w jednej pastylce): aspartam (E951) 6,1 mg, mannitol (E421) 1028,37 mg (2mg) lub 1015 mg (4 mg), sód 15 mg. Jeden plaster 
NiQuitin Przezroczysty, odpowiednio: o powierzchni 7 cm2 zawiera 36 mg nikotyny i dostarcza 7 mg nikotyny w ciągu 24 godzin; o powierzchni 15 cm2 zawiera 78 mg nikotyny i dostarcza 14 mg nikotyny w ciągu 24 godzin; o powierzchni 22 cm2 zawiera 114 mg nikotyny i dostarcza 21 mg nikotyny 
w ciągu 24 godzin. Wskazania do stosowania: NiQuitin Przezroczysty, NiQuitin, pastylki do ssania oraz NiQuitin Mini są wskazane do łagodzenia objawów wynikających z odstawienia nikotyny, takich jak: uczucie głodu nikotynowego, nerwowość, niepokój, drażliwość, zaburzenia nastroju, 
zaburzenia snu, zaburzenia koncentracji, zwiększenie apetytu, łagodne zaburzenia somatyczne (bóle głowy, bóle mięśni, zaparcie, zmęczenie), związanych z rzucaniem palenia tytoniu. Końcowym celem terapii jest trwałe zaprzestanie palenia tytoniu. Jeżeli to możliwe produkty NiQuitin należy 
stosować jednocześnie z programem wspierającym rzucenie palenia. Przeciwwskazania: Nie należy stosować w razie nadwrażliwości na nikotynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu, u dzieci w wieku poniżej 12 lat (dotyczy: NiQuitin Przezroczysty), u dzieci i młodzieży w wieku 
poniżej 12 lat (dotyczy: NiQuitin Mini), u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat (dotyczy: NiQuitin, pastylki do ssania), u osób z nadwrażliwością na orzeszki ziemne lub soję (dotyczy: NiQuitin, pastylki do ssania), u osób niepalących. Podmiot odpowiedzialny: Omega Pharma Poland Sp. z o.o.

Połączenie plastrów z inną formą nikotynowej terapii zastępczej, jak tabletki czy pastylki,  
zwiększa szanse rzucenia palenia w porównaniu do stosowania pojedynczych form terapii.1
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Supresanty apetytu
skuteczna metoda 

gdy wciąż chce Ci się jeść
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Przyprawy 
mogą zmniejszyć 

apetyt. Osoby, które chcą 
zapanować nad atakami głodu

i jeść mniej powinny zadbać o to, 
by używać odpowiednich przypraw. 

Są takie, jak np. ostra papryka, 
które pobudzają apetyt, wiec ich 
stosowanie może być ryzykowne. 

Dobrze sprawdzi się natomiast Dobrze sprawdzi się natomiast 
egzotyczna mieszanka 

cynamonu, imbiru 
i goździków.

P
róbujesz schudnąć, 
ale każda dieta koń-
czy się atakiem ape-
tytu i efektem jo-jo? 

Próbujesz liczyć kalorie, ale 
nie możesz się oprzeć pod-
jadaniu między posiłkami. 
Masz wrażenie, że przez cały 
czas chce Ci się jeść i nie po-
trafi sz sobie z tym poradzić? 
Na tego rodzaju zaburzenia 
łaknienia najlepiej pomogą 
naturalne supresanty apetytu.

Wiele osób sądzi, że przy-
czyną nadwagi i otyłości jest 
jedzenie zbyt dużych ilości 
pożywienia. Uważają, że wy-
starczy zmniejszyć porcje, by 
szybko i skutecznie schud-
nąć. Tymczasem wśród osób 
borykających się z nadmia-
rem kilogramów sporo jest 
takich, które mają poważnie 
rozregulowany mechanizm 
odczuwania głodu i sytości.

To właśnie dla nich najlep-
szym rozwiązaniem będą na-
turalne supresanty apetytu, 
które ustabilizują i wyregu-
lują pracę organizmu oraz 
usuną zaburzenia łaknienia.

GłÓD CZY ApeTYT?
DlACZeGO mAmY Z TYm
pROblem?

Świat rozwija się bardzo 
szybko, ale ludzki organizm 

przez tysiące lat zmienił się 
tylko w niewielkim stopniu. 
Nasze ciało nadal działa tak, 
jak w czasach praprzodków, 
gdy jedzenia było niewiele 
i trzeba było znosić dłuższe 
okresy głodu. Teraz nadmiar 
jedzenia mamy w każdej 
chwili w zasięgu ręki. Co-
raz rzadziej jemy dlatego, że 
jesteśmy głodni. Po posiłek 
sięgamy z nudów, ze stresu, 
z powodów towarzyskich, 
albo... pod wpływem reklamy. 
Coraz więcej ludzi w ogóle 
nie zna uczucia głodu, bo je, 
zanim zacznie go odczuwać.

Dlatego też zaczynamy my-
lić głód i apetyt. Ten pierwszy 
to sygnał, że organizmowi 
zaczyna brakować energii 
i trzeba ją uzupełnić poprzez 
jedzenie. Apetyt jest nato-
miast zachcianką, potrzebą 
zjedzenia „czegoś smaczne-
go”, albo sięgnięcia po to, co 
właśnie zobaczyliśmy w tele-
wizji. Brak wiedzy o własnym 
ciele i nieznajomość uczucia 
głodu sprawia, że nie umie-
my też przestać jeść, gdy już 
się nasycimy. Szczególnie, 
gdy jemy szybko, nieuważ-
nie, skupiając się na kompu-
terze lub telewizorze, a nie 
na talerzu. Niestety, zaburze-
nie tych bardzo naturalnych 
mechanizmów

w prostej linii pro-
wadzi do nadwagi, 
a nawet otyłości. Tu-
taj nie wystarczy sil-
na wola, a diety cud 
bardziej zaszkodzą, 
niż pomogą! Receptą 
na rozwiązanie tego 

gulują naturalne me-
chanizmy łaknienia. 
Nie należy ich przy 
tym mylić z różnego 
typu farmaceutyka-
mi i używkami, któ-
re mają niwelować 
uczucie głodu. 
Supresanty 
apetytu nie 
mają na ce-

problemu są naturalne 
supresanty apetytu.

CZYm sĄ 
supResANTY
ApeTYTu?

Supresanty apetytu 
to substancje, które re-

lu zlikwi-
dowania 
tego na-
turalnego 
uczucia , 
ale wyre-
gulowanie 
mechani-
zmów. Ich 
p o d s t a -



Spray na wagę złota

Dzięki unikalnemu połączeniu złota, srebra, wyciągu z mangostanu 
i soli mineralnych wspomaga leczenie, łagodzi objawy oraz przebieg 
infekcji gardła i jamy ustnej.
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wową funkcja jest reduk-
cja nadmiernego apetytu 
i przywrócenie prawidłowe-
go odczuwania głodu i sy-
tości. Stosując supresanty 
apetytu bez żadnego dodat-
kowego przymusu po prostu 
zaczynasz jeść mniej, nie od-
czuwając przy tym żadnego 
dyskomfortu. Jednocześnie 
nie ma ryzyka, że przesta-
niesz w ogóle odczuwać głód 
i doprowadzisz do wynisz-
czenia organizmu. Właśnie 
dlatego środki odchudza-
jące należące do tej grupy 
uważane są za wyjątkowo 
skuteczne. Odchudzanie 
z supresantami apetytu jest 
przy tym nie tylko skuteczne, 
ale też daje trwałe efekty, bo 
uderza w przyczyny nadmia-
ru kilogramów, a nie tylko 
w objawy nadwagi. Po peł-
nej kuracji żołądek przyzwy-
czajony jest do mniejszych 
porcji pożywienia, a orga-
nizm ponownie uczy się roz-
poznawać prawidłowo głód 
i sytość, dzięki czemu po pro-
stu nie będziesz jeść za dużo. 
Dodatkowo niektóre z suple-
mentów diety wzbogacone są 
o substancje poprawiające 
metabolizm i przyspieszające 
spalanie tkanki tłuszczowej 
dla jeszcze lepszych efektów 
odchudzania.

pOZNAJ sKuTeCZNe,
NATuRAlNe 
supResANTY ApeTYTu

Oczywiście istnieją far-
maceutyki hamujące ape-
tyt stosowane przy leczeniu 
zaawansowanej otyłości. Są 
one dostępne wyłącznie na 
receptę i absolutnie nie wol-
no z nimi eksperymentować 
bez nadzoru lekarza. Znacz-
nie lepiej korzystać z natu-
ralnych preparatów, które 

tworzone sa na bazie wycią-
gów roślinnych i ekstraktów 
z ziół. Tego rodzaju prepa-
raty działają łagodnie, ale 
bardzo skutecznie i są przy 
tym w pełni bezpieczne dla 
zdrowia. 

JAKie NATuRAlNe 
supResANTY ApeTYTu sĄ 
NAJsKuTeCZNieJsZe?

Hoodia Gordonii to eg-
zotyczna roślina, której 
rewelacyjne właściwości 
odchudzające odkryte zo-
stały stosunkowo niedawno 
i stały się przyczyną praw-
dziwej rewolucji w dietetyce. 
Hoodia Gordonii to roślina 
należąca do kaktusów, któ-
ra występuje tylko jednym 
miejscu na świecie: na afry-
kańskiej pustyni Kalahari. 
Lokalni mieszkańcy już od 
dawna uważali ją za środek 
niemal magiczny, który roz-
jaśnia umysł, dodaje ener-
gii i poprawia koncentrację, 
oraz - co najważniejsze - po-
zwala długo wytrzymać bez 
uczucia głodu. Eksperymen-
ty potwierdziły, że Hoodia 
Gordonii rzeczywiście jest 
bardzo skutecznym supre-
santem apetytu. W naszych 
warunkach najczęściej jest 
ona przyjmowana w formie 
tabletek odchudzających, bo 
trudno tę egzotyczną roślinę 
spożywać w innej postaci. 
Jak działa? Stosując tablet-
ki zawierające wyciąg z tej 
rośliny zjadasz nawet 1000 
kcal mniej, w ogóle nie od-
czuwając tego jako wyrze-
czenie. Dodatkowo masz 
więcej energii, a więc chroni 
Cię to przed pokusą sięgania 
po niezdrowe i kaloryczne 
słodkie przekąski między 
posiłkami, by zapewnić so-
bie natychmiastowa regene-

rację sił. Z dodatkową dawką 
energii znacznie łatwiej jest 
też przekonać się do aktyw-
ności fi zycznej, dzięki cze-
mu efekty odchudzania sa 
jeszcze lepsze.

Błonnik to substancja, 
która naturalnie występuje 
w pożywieniu i niezależnie 
od tego, czy potrzebujesz 
chudnąć, czy też nie, stanowi 
bardzo istotny element co-
dziennego jadłospisu. Choć 
sam błonnik nie jest w ogóle 
trawiony przez ludzki orga-
nizm, jest on niezbędny, bo 
oczyszczać jelita i regulować 
pracę układu pokarmowe-
go. Jak się jednak okazało, 
błonnik to także skuteczny 
supresant apetytu. Jak dzia-
ła? Kiedy trafi a do żołądka, 
zaczyna pęcznieć. Dzięki te-
mu żołądek jest napełniony 
nawet, gdy zjesz niewielką 
porcję. A to oznacza, że wy-

syłany jest sygnał o stanie sy-
tości i przestajesz odczuwać 
głód. Dzięki temu przyjmo-
wanie tabletek z błonnikiem 
około 30 minut przed posił-
kiem pomaga zredukować 
ilość zjadanego pożywienia 
oraz wyregulować mechani-
zmy głodu i sytości.

Oczywiście istnieją 
farmaceutyki 

hamujące apetyt 
stosowane 

przy leczeniu 
zaawansowanej 

otyłości. Są 
one dostępne 
wyłącznie na 

receptę i absolutnie 
nie wolno z nimi 

eksperymentować 
bez nadzoru lekarza
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PRODUKT LECZNICZY

NA MOKRY KASZEL

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 NIEWŁA-
ŚCIWIE STOSOWANY ZAGRAŻA TWOJEMU ŻYCIU LUB ZDROWIU.

DEFLEGMIN, 75 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu. Skład ilościowy i jakościowy: Jedna kapsułka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 75 mg ambroksolu chlorowo-
dorku (Ambroxoli hydrochloridum). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: Jedna kapsułka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 160,5 mg sacharozy oraz 0,139 mg 
indygotyny. Postać farmaceutyczna: Kapsułki o przedłużonym uwalnianiu. Wskazania do stosowania: Ostre i przewlekłe choroby płuc oraz oskrzeli przebiegające z utrudnie-
niem odkrztuszania lepkiej wydzieliny z dróg oddechowych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot 
odpowiedzialny: PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7, Republika Czeska.
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Płynne zdrowie

W
iększość z nich 
wybieranych 
jest przez se-
niorów i dla se-

niorów w celu uzupełnienia 
niedoborów witaminowych, 
poprawy pracy układu krą-
żenia oraz zwiększenia sił 
witalnych organizmu. Przede 
wszystkim należy skupić się 
na fakcie konkretnego zapo-
trzebowania na poszczególne 
składniki tych preparatów.

Osoby starsze z całą pew-
nością będą posiadały zwięk-
szone zapotrzebowanie na 
witaminy, takie jak wit. D, 
która przyczynia się do od-
powiedniej kondycji kości 
i zębów, głównie poprzez 
ułatwienie wchłaniania wap-
nia, wit. A – składnik któ-
ry wpływa na stan skóry, 
włosów i paznokci oraz na 
prawidłowe widzenie, wit. C – 
odpowiedzialna m.in. za syn-
tezę kolagenu, warunkującego 
sprężystość skóry i prawidło-
we funkcjonowanie tkanki 
łącznej, opóźniająca procesy 
starzenia i pełniąca dużą rolę 
w szeroko pojętej odporności 
organizmu.

Innymi niezwykle ważny-
mi składnikami płynnych 
preparatów witaminowych 
są: żelazo, NNKT (niezbęd-
ne nienasycone kwasy tłusz-
czowe), potas, magnez, wapń 
oraz luteina.

 � Żelazo bierze udział w pro-
dukcji hemoglobiny odpo-
wiedzialnej za transport 
tlenu do każdej komórki 
ciała;

 �NNKT posiadają wielo-
kierunkowy, dobroczynny 
wpływ na cały organizm 
ludzki, w tym przeciwnowo-
tworowe działanie protek-
cyjne, obniżenie poziomu 
trójglicerydów we krwi, 
spowalnianie procesów 
starzenia oraz korzystny 
wpływ na układ nerwowy 
i procesy poznawcze;

 � potas obniża ciśnienie 
krwi, warunkuje prawi-
dłową pracę serca i mięśni;

 �magnez wpływa na od-
powiedni stan układu 
nerwowo-mięśniowego;

 � wapń jest składnikiem bu-
dulcowym kości, zębów 
oraz pełni funkcje przy 
przesyłaniu impulsów 
nerwowych.
Wiele z preparatów po-

za podstawowymi wymie-
nionymi wyżej elementami 
zawiera dodatkowe kompo-
zycje składników. Niektóre 
posiadają ekstrakty z gło-
gu, inne dużą dawkę luteiny 
warunkującą prawidłowy 
wzrok. Istnieją również takie 
produkty, które swój skład 
dostosowują w zależności od 
zapotrzebowania na poszcze-
gólne składniki, w zależności 

od płci. Dla mężczyzn zawie-
rają wyciąg z imbiru, wersja 
dla kobiet – sok z żurawiny.

Ekstrakt z głogu jest często 
dodawany do płynnych pre-
paratów witaminowych, po-
nieważ wpływa on korzystnie 
na układ krążenia – w szcze-
gólności na serce, poprawia 
jego ukrwienie i utlenowa-
nie. W aptekach można zna-
leźć produkty z zawartością 
wyciągu ze skórek winogron 
lub czerwonego wina, z aro-
nii. Są świetnymi antyoksy-
dantami, wymiatają wolne 
rodniki zapobiegając zjawi-
sku starzenia.

Nie sposób pominąć tych, 
które w swym składzie zawie-
rają żeń-szeń – poprawiają-
cy procesy zapamiętywania, 
koncentracji, dodający ener-
gii, przyczyniający się do 
redukcji nadwagi i podno-
szenia witalności u osób 
w starszym wieku.

Przy wyborze dobrego pre-
paratu należy zwrócić uwagę 
na zawartość cukru oraz al-
koholu. Osoby starsze, czę-
sto chorujące na schorzenia 
towarzyszące, choroby meta-
boliczne – cukrzycę czy miaż-
dżycę, nie powinny stosować 
preparatów zawierających 
w swym składzie cukru oraz 
alkoholu. Niejednokrotnie 
osoby te zażywają inne leki 
i stosowanie ich równocze-

śnie, zwłaszcza ze względu na 
alkohol, byłoby niewskazane.

Preparaty wielowitami-
nowe przede wszystkim 
wpływają na układ immu-
nologiczny – podnosząc od-
porność osób, które je stosują. 
Uzupełniając niedobory wi-
tamin, mikro- i makroele-
mentów oraz pozostałych 
składników, pozwalają cie-
szyć się dobrym zdrowiem 
każdego dnia.

Na rynku istnieje kilkadzie-
siąt preparatów, których pro-
ducenci próbują zachęcić nas 
do zakupu swoich wyrobów. 
Pamiętać należy, że jakość 
często idzie w parze z ceną, 
a trud wyboru pomoże prze-
zwyciężyć farmaceuta, do-
bierając produkt do potrzeb 
każdego pacjenta indywi-
dualnie. Prawidłowy wybór 
specy� ku powinna zawsze 
poprzedzić analiza składu.

Pamiętaj, aby w trakcie 
porady farmaceutycznej 
powiedzieć o wszystkich le-
kach, jakie stosuje pacjent 
oraz o schorzeniach towa-
rzyszących – wówczas dobór 
preparatu będzie dla perso-
nelu aptecznego znacznie 
łatwiejszy, a zaproponowany 
produkt z całą pewnością bę-
dzie w stanie odpowiedzieć 
na prezentowane potrzeby.

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia – czas w którym w sposób szczególny myślimy o bliskich – 
w szczególności o ich zdrowiu. Wiele osób decyduje się na zakup w prezencie bliskim preparatów 

wielowitaminowych. Niektóre produkty występują na rynku aptecznym w postaci kapsułek czy tabletek, 
inne w formie płynu doustnego. Te ostatnie są tematem niniejszego artykułu. Dla jakich grup wiekowych 
przeznaczone są te preparaty? Czy przez wszystkich pacjentów mogą być stosowane bez konsekwencji?
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Okres Świąt Bożego Narodzenia należy do bardzo 
wyjątkowych, to czas magiczny, niepowtarzalny, 
ubarwiony pięknymi wspomnieniami z dzieciństwa. 
Atmosfera świąteczna jest tworzona w gronie 
najbliższych osób, a jej kulminacja ma miejsce podczas 
wieczerzy wigilijnej. O wyjątkowości Bożego Narodzenia 
decydują zwyczaje i tradycje świąteczne, wśród których 
najważniejszą rolę odgrywają rośliny, czy to aby 
stworzyć magię tego momentu, czy po to, aby dania 
świąteczne były niepowtarzalne.

Tekst: Zbigniew Szczepankowski
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Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.     www.labofarm.pl      www.naturalniezdrowi.pl

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

Skład tabletki:
korzeń kozłka - 170 mg, szyszka 
chmielu - 50 mg, liść melisy  
- 50 mg,  ziele serdecznika - 50 mg.  
Produkt złożony. Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na którykolwiek ze 
składników leku.

Lek tradycyjnie wskazany  
  w łagodnych stanach

napięcia nerwowego
  oraz okresowych  

trudnościach  
w zasypianiu Skład tabletki:  

liść i owoc senesu - 300 mg.
Przeciwwskazania: Nie należy sto-
sować leku w przypadku znanej nad-
wrażliwości na substancję czynną, 
niedrożności i zwężenia jelit, atonii, 
zapalenia wyrostka robaczkowego, 
zapalnych schorzeń jelit (np. choroba 
Crohna, wrzodziejące zapalenie 
jelita grubego), bólów brzucha 
niewiadomego pochodzenia, stanu 
odwodnienia połączonego z utratą 
elektrolitów. Nie należy stosować 
u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Sp. z o.o. Sp. k.     Sp. z o.o. Sp. k.     www.labofarm.pl www.labofarm.pl      www.naturalniezdrowi.plLaboratorium Farmaceutyczne Labofarm Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.     Sp. z o.o. Sp. k.     Sp. z o.o. Sp. k.     

- 50 mg,  ziele serdecznika - 50 mg. 
Przeciwwskazania: Przeciwwskazania: 

Lek tradycyjnie wskazany 
  w łagodnych stanach

napięcia nerwowego

Sp. z o.o. Sp. k.     

SK

UTECZNOŚĆ

korzeń kozłka - 170 mg, szyszkakorzeń kozłka - 170 mg, szyszka
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POTWIERDZONA

Lek wskazany  
w doraźnym  
leczeniu  

zaparć

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny 
z określonymi wskazaniami wynika-
jącymi wyłącznie z długotrwałego 
stosowania.
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C
hoinka jest ubierana 
praktycznie w każ-
dym domu jako 
niezbędny element 

dekoracyjny związany ze 
Świętami Bożego Narodzenia. 
Drzewko iglaste przyozdobio-
ne świecidełkami, bombkami 
i innymi ozdobami jest zwią-
zane z przedchrześcijańskim 
kultem wiecznie zielonego 
drzewa, jako symbolu życia, 
odradzania się i płodności. 
Drzewko bożonarodzeniowe 
zaczęło pojawiać się w do-
mach od XVI wieku. Najczę-
ściej przynosimy do domów 
jodłę, czy świerk a rzadziej 
jako choinkę stawiamy sosnę. 
Zwyczaj dekorowania choinki 
zrodził się na terenie Niemiec, 
a w Polsce przyjął się na prze-
łomie XVIII i XIX wieku.

Jodła p� polita
(Abies alba) wykazuje wła-
ściwości lecznicze dzięki 

olejkom terpentynowym 
zawartym w żywicy oraz 
w troszkę mniejszym stop-
niu w igłach. Właściwości 
lecznicze ma bardzo podob-
ne do świerka i sosny. Jodła 
pospolita dzięki zawarto-
ści olejku terpentynowego 
działa przeciwzapalnie oraz 
przeciwwirusowo, jest sto-
sowana w przeziębieniach, 
infekcjach, nerwobólach. 
Za właściwości lecznicze jo-
dły odpowiadają składniki 
czynne olejku takie jak pi-
nen, limonen, borneol, tujon. 
Są to związki lotne, dlate-
go nadają świątecznym de-
koracjom niepowtarzalny, 
leśny zapach, a w celach lecz-
niczych najlepiej stosować 
produkty olejkowe w posta-
ci inhalacji. W lecznictwie 
oprócz jodły stosowany mo-
że być również świerk (Picea 
abies) i sosna zwyczajna (Pi-
nus silvestris), która wystę-

puje w popularnym syropie 
przeciwkaszlowym: Siru-
pus pini compositus, a także 
w całej gamie preparatów do 
inhalacji oraz w maściach 
rozgrzewających.

Jemioła p� polita
(Viscum album) odgrywa 
bardzo ważną rolę w symbo-
lice świątecznej (szczególnie 
kultywowana na terenie An-
glii). Gałązki jemioły wiesza-
ne są w domach przy sufi cie 
lub nad drzwiami, aby się 
pod nią tulić i całować. Je-
mioła ma przynieść domowi 
i jego mieszkańcom szczę-
ście w nadchodzącym ro-
ku. Zwyczaj ten narodził się 
w krajach nordyckich, gdzie 
jemioła zawieszona nad wej-
ściem do domostwa promie-
niować miała na cały dom 
zgodą, miłością i szczęściem, 
odpędzając uroki i demony. 
Od dawna jemioła jest cen-

ną rośliną leczniczą. Działa 
moczopędnie i uspokajają-
co. Zwiększa częstotliwość 
skurczów serca, rozszerza 
naczynia krwionośne i obni-
ża ciśnienie krwi. Znajdujące 
się w zielu lektyny i wiskotok-
syny wykazują działanie cy-
toksyczne (niszczą komórki 
nowotworowe) i pobudza-
jące układ odpornościowy. 
Preparaty z jemioły są sto-
sowane głównie w leczeniu 
nadciśnienia, w zaburze-
niach rytmu serca oraz miaż-
dżycy, a także zaburzeniach 
miesiączkowych. 

Ostrok� ew 
kol� asty

(Illex aquifolium) jest wyko-
rzystywany do dekorowania 
drzwi w okresie świąt. We-
dług przesądów ludowych 
ostrokrzew jest drzewem za-
pewniającym ochronę, czę-

cd. na str. 72
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sto wykorzystywanym jako 
zaklęcie przeciw piorunom, 
sadzi się je przy domu w cha-
rakterze strażnika. Uważa się, 
że zabezpiecza przed truci-
zną, złymi duchami i złymi 
czarownikami, jak również 
odpędza niebezpieczne dzi-
kie zwierzęta. Ostrokrzew 
znajduje również swoje za-
stosowanie w ziołolecznic-
twie i medycynie. Zarówno 
liście, kora i owoce ostrokrze-
wu były stosowane w lecze-
niu takich dolegliwości jak: 
katar, zapalenie opłucnej, sta-
ny gorączkowe, reumatyzm.

Borownik 
� lachetny

(Boletus etulis) to najbardziej 
reprezentacyjny przedsta-
wiciel Królestwa Grzybów, 
bez których trudno sobie 
wyobrazić stół świąteczny. 
Barszcz wigilijny najczęściej 
podawany jest z dodatkiem 
małych pierożków nadzie-
wanych grzybowym farszem. 
W składzie chemicznym 
boczniaka, borowika, pie-
czarki a także podgrzybka 
i grzybków Shitake czy Hi-
ratake stwierdzono obecność 
betaglukanu. - Jest to sub-
stancja bioaktywna o silnych 
właściwościach przeciwutle-
niających, pobudzająca pracę 

układu immunologicznego. 
Zwiększa ona również pro-
dukcję białych ciałek krwi 
w szpiku kostnym i neutra-
lizuje wolne rodniki, które są 
jedną z przyczyn powstawa-
nia nowotworów. Co więcej, 
niektórzy naukowcy twier-
dzą, że zawarta w boczniaku 
substancja aktywna – pleu-
ran, może zmniejszać guzy 
nowotworowe, natomiast 
przeciwutleniacz ergotione-
ina, opóźnia procesy starze-
nia komórek oraz chroni je 
przed uszkodzeniem.

Żurawina
to cenny dodatek do wielu 
świątecznych potraw, przede 
wszystkim mięsnych. Oprócz 
swoich wytrawnych walorów
smakowych żurawina jest 
wartościową rośliną lecz-
niczą. Związek pomiędzy 
jedzeniem żurawiny a in-
fekcjami dróg moczowych 
po raz pierwszy wykazano 
w 1840 roku. Współczesne 
badania naukowe jednomyśl-
nie potwierdzają, że żurawina 
ma działanie przeciwbak-
teryjne i przeciwgrzybicze, 
dzięki czemu jest skutecz-
na, między innymi w walce 
z infekcjami pęcherza mo-
czowego, niektórymi scho-
rzeniami skóry i wrzodami 
żołądka. Żurawina była i jest 

stosowana na przeziębienia, 
anginy, problemy z żołąd-
kiem czy pęcherzem. Co 
istotne, współcześnie wie-
le leków tworzonych jest na 
bazie żurawiny. Naturalnym 
środowiskiem dla żurawiny 
są torfowiska wysokie, w ja-
kie zamieniają się zarastające 
roślinnością zbiorniki wod-
ne. To specyfi czne podłoże 
sprawia, że w owocach żura-
winy gromadzą się w dużym 
stężeniu substancje o wy-
jątkowych właściwościach 
zdrowotnych – proantocyja-
nidyny, które chronią wątro-
bę, obniżają poziom cukru we 
krwi, wzmagają siłę skurczu 
mięśnia sercowego. Jednak 
najlepiej znany jest korzyst-
ny wpływ żurawiny na układ 
moczowy. Prócz właściwości 
aseptycznych żurawina po-
siada także zalety odżywcze. 
Owoce są bogatym źródłem 
witamin A, C i z grupy B. 
Najwięcej substancji odżyw-
czych i leczniczych zawierają 
świeże owoce (są dostępne od 
października do stycznia). 
Szczelnie zapakowane moż-
na przechowywać w lodówce 
nawet trzy miesiące. Suszone 
zachowują swoje właściwości 
przez kilka lat. Żurawina do-
brze też znosi wysokie tempe-
ratury, gotowanie nie niszczy 
zawartych w niej związków 

bakteriobójczych.

Ch� an
(Armoratia lapathifolia) wy-
stępuje powszechnie w całej 
Europie, a w naszych domach 
najczęściej gości jako ostry 
dodatek kulinarny do sosów, 
sałatek, czy zup. Do celów 
leczniczych wykorzystuje się 
korzenie i liście chrzanu, które 
zawierają glikozydy siarkocy-
janowe, olejek eteryczny, sole 
mineralne (zawierające fosfor, 
siarkę, potas, wapń, żelazo, 
sód i magnez), fi toncydy, wi-
taminy C, B, E i prowitaminę 
A oraz fl awonoidy, cukry, en-
zymy i aminokwasy. Świeże 
liście i korzenie chrzanu mają 
działanie bakterio-, wiruso-, 
grzybo- i pierwotniakobójcze. 
Dodatek chrzanu do posiłków 
pobudza wydzielanie soków 
trawiennych, wzmaga prze-
mianę materii, poprawia pra-
cę wątroby i nerek. Z uwagi na 
dużą zawartość witaminy C, 
przetwory z chrzanu i z jego 
dodatkiem zwiększają od-
porność organizmu. W me-
dycynie ludowej chrzan od 
wielu wieków cieszył się dużą 
popularnością. Warto zapa-
miętać też, że osoby chorujące 
na ciężkie schorzenia wątroby 
(marskość), wrzody i nadżer-
ki przewodu pokarmowego 
oraz choroby nerek, nie po-
winny spożywać pokarmów 
zawierających dodatek chrza-
nu ze względu na ich drażnią-
ce właściwości.

Mak
(Papaver rhoeas) to składnik 
kulinarny, bez którego trady-
cyjna wieczerza wigilijna nie 
może się odbyć. Oprócz tego,
że jest niezbędny do przyrzą-
dzenia kutii, to jest rośliną 
o potencjalnych właściwo-
ściach leczniczych. Związki 
zawarte w kwiecie działają 

cd. ze str. 71

72

Syrop ch� anowy 
z miodem i sokiem z cytryny

Do 200 g świeżo utartego chrzanu dodać 1 szklankę chłodnej, 
przegotowanej wody, wymieszać i pozostawić na 1 godz. w tem-

peraturze pokojowej. Następnie wycisnąć dokładnie sok, i dodać 
do niego 200 g miodu pszczelego (najlepiej lipowego lub spa-

dziowego) oraz nieco soku z cytryny. Całość dobrze wymieszać. 
Pić po 1 łyżce stołowej 3-4 razy dziennie z ciepłą, przegotowaną 

wodą, dzieci po 1 łyżeczce w kaszlu, zapaleniu oskrzeli, zafl eg-
mieniu, w grypie, w nieżytach górnych dróg oddechowych oraz 

w celu poprawienia apetytu.
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Na bazie wanilii 
produkowane są 

preparaty wzmacniające 
organizmy osób 
wyczerpanych, 

rozstrojonych nerwowo 
czy znajdujących się 

w stanach depresyjnych.

słabo osłaniająco na błony 
śluzowe górnych dróg odde-
chowych, zmniejszają stany 
ich podrażnienia, pobudzają 
fi zjologiczne ruchy nabłonka 
rzęskowego i ułatwiają od-
krztuszanie. Jednocześnie 
hamują nadmierne odruchy 
kaszlowe. Kwiat maku poda-
wany dzieciom i młodzieży 
oraz osobom starszym powo-
duje przejściowe uspokojenie, 
a czasem senność. Odwary 
z kwiatów maku polnego sto-
suje się wewnętrznie w nieży-
tach jamy ustnej i gardła, w 
uporczywym suchym kasz-
lu ze skąpą wydzieliną oraz 
w bólu gardła i chrypce. Ko-
rzystne jest łączenie z innymi 
surowcami o działaniu wy-
krztuśnym, np. kwiatem pier-
wiosnka. Odwary podaje się 
też jako środek uspokajający 
w nadmiernej pobudliwości 
i bezsenności wywołanej upo-
rczywym kaszlem, zwłaszcza 
u dzieci i osób w wieku pode-
szłym. Zewnętrznie odwa-
ry z maku polnego służą do 
płukania w zapaleniu jamy 
ustnej, dziąseł i gardła, do 
irygacji w stanach zapalnych 
pochwy oraz do przymoczek 
w zapaleniu powiek i spo-
jówek. 

Czarna jagoda
(Vaccinium myrtillus) jest 
wyśmienitym dodatkiem do 
wielu potraw świątecznych, 
zarówno do ciast i deserów, 
do zup owocowych, kom-
potów oraz sosów do mięs. 
Napary z suszonych owoców 
jagód działają uspokajająco 
i przeciwbólowo, a syropy 
leczą kaszel i infekcje ukła-
du oddechowego. W czasie 
biegunki dobrze jest pić sok 
z jagód lub napar z suszonych 
jagód. Dzięki dużej zawar-
tości garbników, jagodowy 
sok i napar uszczelniają bło-

ny śluzowe żołądka, neutra-
lizują szkodliwe produkty 
przemiany materii i spowal-
niają ruchy robaczkowe jelit. 
Sok z jagód jest uznawany 
za antidotum na zatrucia, 
gdyż wychwytuje z organi-
zmu wszelkie toksyny, a także 
chroni przed pylicą. Zaleca-
no go więc pracującym w 
kamieniołomach, cemen-
towniach czy kopalniach.

Kapusta
(Brassica oleracea) gości 
na polskich stołach nie-
zmiennie od bardzo dawna, 
a w okresie zimowym naj-
częściej w postaci kiszo-
nej. Współcześni dietetycy 
twierdzą, że upodobanie do 
kapusty, zwłaszcza kiszo-
nej, chroniło ludzi przed 
niedoborami różnych wi-
tamin, głównie witaminy C 
(w 100 g kapusty świeżej jest 
jej tyle, co w jednej cytrynie, 
a przecież kapusty zjada się 
znacznie więcej). Kapusta 
zawiera także prawie kom-
plet witamin z grupy B (tych, 
które mają duży wpływ na 
metabolizm wątroby, czy na 
działanie naszego układu 
nerwowego), oraz witaminy 
E, K, P i sporo cennych soli 
mineralnych. Warto więc 
profi laktycznie wypijać co-
dziennie szklankę soku ze 
świeżej kapusty. Dla urozma-
icenia można go wymieszać 
z sokami z innych warzyw, 
dobierając proporcje według 
własnego gustu i smaku. Sok 
ze świeżej kapusty uznawa-
ny jest przez medycynę lu-
dową za doskonały środek 
gojący owrzodzenia żołądka 
i dwunastnicy.

Cynamon
(Cinnamonum verum) ze 
względu na swój niesamo-
wity aromat i smak nadaje 

świątecznym potrawom wy-
jątkowy charakter. Jest znany 
od tysięcy lat. W swojej histo-
rii posiada okresy, kiedy był 
droższy od złota. Kora cyna-
monowa doceniona została 
już w czasach starożytnych. 
Cynamon rekomendowa-
no jako antidotum na silne 
trucizny, środek moczopęd-
ny, wiatropędny i korzystnie 
wpływający na układ krąże-
nia. Stanowi źródło błonnika, 
żelaza, wapnia i manganu. 
Jest naturalnym antyoksy-
dantem: wspomaga zwalcza-
nie wolnych rodników, przez 
co opóźnia proces starzenia 
się komórek, zapobiega no-
wotworom i chorobom ukła-
du krążenia. Dzięki swoim 
właściwościom antybakte-
ryjnym jest też doskonałym 
i wypełni naturalnym środ-
kiem do walki z trądzikiem: 
pomaga zlikwidować wypry-
ski, łagodzi przebarwienia i 
rozjaśnia cerę. Ma właściwo-
ści przeciwgrzybiczne i anty-
alergiczne. Stymuluje organy 
i działa dobrze na trawienie.

Wanilia
(Vanillia planifolia) obok 
cynamonu jest najcenniej-
szą przyprawą kulinarną. 

W wyjątkowy sposób wzbo-
gaca smak potraw na świą-
tecznym stole. Ze względu 
na żmudny proces produk-
cji jest, razem z szafranem 
i kardamonem, jedną z droż-
szych przypraw, jakie czło-
wiek odkrył i stosuje na co 
dzień. Okazuje się, że wanilia 
posiada cenne właściwości 
lecznicze. Świeże strąki wa-
nilii zawierają glikozyd wa-
niliny oraz glikozyd alkoholu 
waniliowego. Oba te związ-
ki działają pobudzająco na 
ludzki organizm, nie wyka-
zując przy tym żadnych wła-
ściwości uzależniających. Na 
bazie wanilii produkowane 
są preparaty wzmacniające 
organizmy osób wyczerpa-
nych, rozstrojonych ner-
wowo czy znajdujących się 
w stanach depresyjnych. 
Kolejnym sposobem wyko-
rzystania wanilii jest sporzą-
dzenie z niej nalewki, którą 
warto stosować pomocniczo 
z innymi lekami w przypad-
ku gorączki, reumatyzmu, 
dla wzmocnienia serca, 
a także w celu poprawy na-
stroju. Ponadto, farmaceuci 
chętnie korzystają z wanilii 
do polepszenia smaku i za-
pachu leków.



74 Porady z Apteki nr 03/2019

A
KTIV

O
N

NA PAMIĘĆ

N
A

 KO
N

CEN
TRACJĘ

SU
PLEM

EN
T D

IETY

R
E

K
L

A
M

A

KRZYŻÓWKA



75Porady z Apteki nr 03/2019

Krem z dyni i mango

 
Cebulę i imbir obrać i poszatkować na drobno. W garnku 

z grubym dnem roztopić masło i zeszklić cebulę z imbirem. 

Dodać obraną i pokrojoną w kostkę dynię. Dusić około 

5 minut, dodać pokrojone w kostkę mango i 200 ml wody. 

Przykryć i dusić około 20 minut. Całość zmiksować na gład-

ki krem, doprawić solą, pieprzem i chilli. Przed podaniem 

udekorować prażonymi pestkami dyni.

� kka Masala (4 porcje)

 

Cebulę obrać i pokroić w drobną kostkę. Mięso pokroić  

w kostki około 2 cm. W garnku na rozgrzanym oleju smażyć 

pokrojone mięso około 5 minut, często mieszając. Dodać 

cebulę i smażyć jeszcze około 2 minuty. Doprawić solą, 

pieprzem, anyżem, curry i chilli. Dodać mleko kokosowe 

i bulion warzywny, gotować na małym ogniu około 15 mi-

nut. Umyte papryki oczyścić z gniazd nasiennych i pokroić 

w kostkę. Dodać na 3 minuty przed końcem gotowania.

Do głębokiej patelni włożyć masło, rozgrzać i wsypać ryż, 

smażyć około minuty. Doprawić solą, kurkumą, kardamo-

nem, szafranem i goździkami. Wlać 0,5 l wody, zamieszać 

i gotować na małym ogniu około 12-15 minut. Po zdjęciu 

z ognia odstawić na kilka minut, przemieszać widelcem 

i rozłożyć na talerze. Na ryż wylać gorący sos i podawać.

Babecz ki z budyniem (ok. 20 sz t.)

Mąkę przesiej, dodaj masło i siekaj tak, by przypomina-

ło kruszonkę. Wbij żółtka, dodaj cukier, sól, zagnieć. Zrób 

z ciasta kulę, owiń folią i włóż do lodówki na ok. 45 min. 

Schłodzone ciasto rozwałkuj, podsypując mąką. Szklanką 

lub foremką wytnij kółka, nieco większe niż foremki do 

babeczek. Foremki wysmaruj masłem, wykrojonym cia-

stem wylep wnętrza. Przed pieczeniem chłodź ciasto w fo-

remkach ok. 30 min. Piecz babeczki ok. 15 min w 200°C, 

do zarumienienia. Odstaw do przestygnięcia. 0,5 szklanki 

mleka wymieszaj z budyniem, cukrem i mąką. Resztę mle-

ka doprowadź do wrzenia razem z masłem. Do gotującego 

się mleka z masłem wlej powoli rozrobiony proszek i gotuj 

do zgęstnienia energicznie mieszając (ok. 1 min). Odstaw 

do delikatnego przestygnięcia i jeszcze ciepłym wypełniaj 

babeczki i udekoruj je owocami.

 � cebula czerwona 3 sztuki

 � fi lety z kurczaka 4 sztuki

 � papryka czerwona 2 sztuki

 �masło 1 łyżeczka
 � olej 2 łyżki
 �mleczko kokosowe 200 ml

 � bulion warzywny 150 ml

 � ryż basmati 250 g

 � kurkuma 1/2 łyżeczki

 � anyż 2 gwiazdki
 � goździki 4 sztuki
 � szafran 5 niteczek
 � curry w proszku 2 łyżki

 � chilli w proszku 1 łyżeczka

 � sól, pieprz i mielony kar-

damon do smaku

 �mąka pszenna -2 szklanki

 � cukier puder 0,3 szklanki

 �masło 200 g
 � żółtka 2 szt., szczypta soli

KREM:
 � budyń do ciast i kremów 

1 opakowanie

 �mleko 500 ml
 � cukier (do smaku) 
 �masło 100 g
 �mąka pszenna 1 łyżka

 � owoce sezonowe do 

dekoracji

 � cebula 1 sztuka
 � świeży imbir kawałek oko-

ło 2 cm
 �masło 1 łyżeczka
 � dynia 1 sztuka około 2-3 kg

 �mango 1 sztuka dojrzała

 � sól, pieprz i chilli 
w proszku do smaku

 � pestki dyni prażone 
do dekoracji

KRZYŻÓWKA

Hasło z  krzyżówki wraz z  numerem kon-
taktowym prosimy przesłać do końca grud-
nia 2019 roku za pośrednictwem poczty 
tradycyjnej na adres: Wegafarm, ul. Kościuszki 14c, 
72–315 Resko lub drogą elektroniczną na adres e-mail:
 redakcja@poradyzapteki.pl.

 Spośród prawidłowych odpowiedzi wylosujemy 3 
osoby, które otrzymają zestaw kosmetyków VIVIE. 
Nagrodzeni zostaną poinformowani telefonicznie do 
15 stycznia 2020 r. 
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