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Z
 prawdziwą przy-
jemnością oddajemy 
w Państwa ręce pierw-
szy numer kwartalni-

ka ,,Porady z apteki” w roku 
2020!
Dla wielu z Nas początek ro-
ku to czas podsumowań oraz  
podejmowania wynikających 
w tych podsumowań posta-
nowień noworocznych. Ka-
lendarzowy początek roku 
to okres kojarzony z nowymi 
możliwościami, to doskonały 
czas na rozpoczęcie projek-
tów, które z wielu powodów 
od dawna odkładaliśmy na 
później. W tych pierwszych 
noworocznych miesiącach 
warto zastanowić się, które 
z odkładanych planów warte 
są realizacji. 
Jednym z najbardziej popu-

larnych, a tym samym naj-
częściej podnajmowanych 
postanowień noworocznych 
jest rzucanie palenia. W bieżą-
cym numerze znajdą  Państw 
artykuł, w którym opisujemy 
medyczne aspekty walki z tym 
nałogiem. Warto wspomnieć, 
że gama środków, mogących 
pomóc w walce z uzależnie-
niem od wyrobów tytonio-
wych stale poszerza się o nowe 
formy. Tak szeroki asortyment 
to gwarancja, że każdy z pa-
laczy chcących podjąć wal-
kę z nałogiem może znaleźć 
dla siebie odpowiedni środek. 
Warto w tej kwestii zasięgnąć 
w aptece porady Farmaceu-
ty. Silna wola to na pewno 
najważniejszy element walki 
z nałogiem, natomiast współ-
czesna medycyna ma nam do 

zaoferowania wiele skutecz-
nych środków wspomagają-
cych tę ciężką walkę.
W tym numerze postanowi-
liśmy wiele uwagi poświecić 
psychicznej kondycji organi-
zmu. Od dawna wiadomo, że 
równowaga psychiczna czło-
wieka ma w ogromnej mie-
rze wpływ na samopoczucie 
fizyczne. W artykule na temat 
syndromu wypalenia zawo-
dowego znajdą Państwo cen-
ne uwagi dotyczące wpływu 
środowiska pracy  na kondy-
cje psychiczną człowieka. Dla 
wielu z Nas praca jest bardzo 
istotnym elementem codzien-
ności. Warto zadbać o to, aby 
była ona dla Nas źródłem sa-
tysfakcji oraz miejscem nawią-
zywania pozytywnych relacji 
międzyludzkich, a nie czyn-

nikiem kojarzonym z długo-
trwałym stresem.
Polecam Państwa uwadze rów-
nież artykuły związane z te-
matyką snu- to bardzo istotny 
element naszego życia, na któ-
ry poświęcamy mniej więcej 
jedną trzecią jego długości. 
Stanowi to o ogromnym, nie-
zaprzeczalnym wpływie na 
jakość naszego codziennego 
samopoczucia. Zła jakość lub 
zbyt mała ilość snu w ciągu 
doby to tematy, których nie 
można lekceważyć.
Mam nadzieje, że artykuły za-
warte w bieżącym numerze 
będą dla Państwa inspiracją do 
podejmowania nowych wy-
zwań zdrowotnych. Nie tylko 
w pierwszych miesiącach ro-
ku! Życzę przyjemnej lektury!

Anna Boryka
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Łowcy oddechów
- każda choroba ma swój zapach

Oddech jest wizytówką stanu naszego organizmu.  
W zapachu wydobywającym się z ust bądź unoszącym się nad skórą 

znajdują się bowiem związki chemiczne produkowane przez komórki 
niemal całego ciała.

P
 odczas choroby or-
ganizm wyt warza 
więcej niektórych 
substancji. Na przy-

kład u chorych z zaawanso-
waną cukrzycą w oddechu 
jest dużo acetonu, który 
pachnie jak zgniłe jabłka. 
Choroby nerek objawiają 
się zaś nadmierną ilością 
związków aminowych i azo-
tu przypominających odór 
zepsutych ryb.

O tym, że chOry 
Organizm pachnie 
inaczej, wiadOmO 
byłO Od dawna. już 
w starOżytnej grecji 
hipOkrates, uważany 
za Ojca medycyny, 
wiedział, że pOdczas 
Oględzin chOregO 
należy pOwąchać jegO 
Oddech. 

Jed nak dopiero niedaw-
no uczeni zaczęli szukać 
sposo bu zidentyfikowania 
substancji znajdujących się 
w wydychanym powietrzu 
czy wydzielanych przez skórę 
pacjentów. Pierwszy zajął się 

tym amerykański chemik Li-
nus Pau ling, laureat Nagrody 
Nobla.

Już w latach 70. XX wieku 
przeanalizował skład che-
miczny ludzkiego od dechu. 
Wykorzystując chromato
graf gazowy, urządzenie 
pozwalające rozdzielić 
mieszaninę związków che
micznych na po jedyncze 
składniki, stwierdził, że 
w wydychanym po wietrzu 
znajduje się około 300 sub
stancji, które można wy
korzystać do diagnozy 
medycznej. Związki te po-
wstają w wyniku różnych 
procesów metabolicznych, 
zachodzących w komórkach 
organizmu i przedostają się 
do krwi. Stamtąd trafiają do 
płuc i powietrza znajdują-
cego się w pęcherzykach. 
Dlatego można je wykryć 
w wydy chanym powietrzu. 
Dziś ucze ni szukają związ-
ków chemi cznych, które są 
charakterysty czne dla okre-
ślonej choroby, tzw. biomar-
kerów. Gdyby udało im się 

stworzyć czuły nos wykry-
wający te substancje, diagno-
zowanie chorób, nawet tych 
najcięższych, jak nowotwory, 
stałoby się łatwe i szybkie, bo 
wynik byłby znany w kilka-
naście minut.

Badania prowadzą zespoły 
naukowców na całym świe-
cie. Dr Michelle Gallagher 
z Monell Chemical Sen ses 
Centre w Filadelfii bada skład 
chemiczny powietrza uno-
szącego się nad skórą cho-

rych na czerniaka. Uczo na 
pobrała próbki gazów znad 
nowotworu i porównała ich 
skład chemiczny z powie-
trzem unoszącym się nad 
zdrowymi tkankami. Okaza-
ło się, że zdecydowanie róż-
niły się one ilością niektórych 
związków.

Z kolei dr Michael Philips 
z Menssana Research w New 
Jersey opracował urządzenie 
analizujące od dech pacjen-
tów po przeszczepie serca. 

Cała trudność  
wykrywania chorób za pomocą 
za pachów polega na dokład-
nym pomiarze ilości i rodza ju 
związków chemicznych w wy-

dychanym przez or ganizm 
powietrzu lub wydzielanym 

zapachu.



5Porady z Apteki nr 04/2019

Wskazuje ono, czy organ 
się przyjął, czy też zostanie 
odrzuco ny przez organizm 
chorego. 

Biomarkerów typowych 
dla danej choroby szukają 
też polscy uczeni w ramach 
międzynarodowego projek-
tu o nazwie BAMOD, które-
go koordynatorem jest prof. 
Anton Amann z Uniwersy-
tetu Medycznego w Inns-
brucku. Pracami naszych 
naukow ców kieruje prof. 
Bogusław Buszewski, szef 
Katedry Chemii Środowisko-
wej i Bioanalityki Wydziału 
Chemii Uniwersytetu Miko-
łaja Kopernika w Toruniu. 
Profesor współpracuje z ze-
społem: mikrobiologami, 
których badania koordynuje 
prof. Hanna Dahm, szefowa 
Zakładu Mikrobiologii UMK 
oraz lekarzami onkolo gami 
i gastrologami na czele z prof. 
Markiem Jackows kim z Ka-
tedry Kliniki Chirurgii Ogól-
nej, Gastroenterologicznej 
i Onkologicznej Collegium 
Medicum UMK. 

W poszukiwania biomar-
kerów zaangażowani są też fi-
zycy i informatycy. Uczeni na 
podstawie oddechu pacjenta 
próbują rozpoznawać raka 
płuc i układu po karmowego. 
Pracują też nad metodą szyb-
kiego identy fikowania bak-
terii oraz monitorowania 
substancji ty powych dla ra-
ka prostaty i szyjki macicy.

Cała trudność wykry-
wania chorób za pomocą 
za pachów polega na dokład-
nym pomiarze ilości i rodza-
ju związków chemicznych 
w wydychanym przez or-
ganizm powietrzu lub wy-
dzielanym zapachu. W tym 

celu uczeni najpierw „łapią” 
oddech pacjenta do spec-
jalnych pułapek - włókien 
o grubości ludzkiego wło-

W poszukiwania 
biomarkerów 

zaangażowani są też 
fizycy i informatycy. 

Uczeni na podstawie 
oddechu pacjenta 

próbują rozpoznawać 
raka płuc i układu 

po karmowego.

cd. na str. 6
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sa pokrytych polimerem, 
który wychwytuje poszu-
kiwane substancje. Następ-
nie związki analizowane są 
w spec jalnych urządzeniach, 
a wynik porównywany jest 
z próbką oddechu osoby 
zdrowej.

Czasami jest to skompliko-
wane. W przypadku cho rych 
na raka płuc uczeni muszą 
porównywać próbki odde-
chu zarówno palaczy, osób 
nigdy niepalących, jak i tych, 
które rzuciły nałóg. 

W powietrzu wydycha-
nym przez chorych na raka 
palaczy znajduje się bowiem 
więcej związków niż w od-
dechu osób dotkniętych no-
wotworem, ale niepalących. 
Trzeba więc stwierdzić, które 
związki pochodzą z dymu 

papierosowego, a które są 
oznaką choroby. Za biomar-
kery raka płuc uc zeni uznali 
m.in. izopren, toluen, izome-
ry ksylenu. Za pomocą serii 
szczegółowych pomiarów 
można także zidentyfikować 
bakterie chorobotwórcze ży-
jące w or ganizmie pacjenta. 
Każda z nich wydziela bo-
wiem ty powe dla siebie gazy.

Według prof. Bogusława 
Buszewskiego stworze nie 
metody diagnostyki chorób 
na podstawie zapachu może 
zająć jeszcze kilka lat. Ale gra 
jest warta świeczki, bo w me-
dycynie profilaktyka i szybka 
diagnoza to połowa sukcesu. 
A czas jest bezcenny.

Magdalena Frender 
,,Newseek”
(opr. J.N.)

Uczeni opracowują właśnie testy na 
obecność bak terii Helicobacter pylori, 

która sprzyja powstawaniu nowotworu 
układu pokarmowego. Do tej pory lek

arze i mikrobiolodzy pobierali próbki 
w celu wyko nania tzw. posiewu, czyli 

hodowli i identyfikacji po branych szczepów 
bakterii. Analiza zajmowała im nawet 

90 godzin. Natomiast oznaczanie nową 
metodą trwa zaledwie 1215 minut. Być 

może w przyszłości uda się wykorzystać ten 
sposób analizy do wykry wania zakażeń 

bakteryjnych, także tych, które prowadzą 
do rozwoju sepsy, trudno gojących się ran 

czy wstępnego diagnozowania narządów 
rod nych kobiet i mężczyzn. Szukają 

bowiem zapachow ych biomarkerów 
raka prostaty oraz szyjki macicy.

r e k l a m a

cd. ze str. 5
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jest serią reakcji chemicznych

T
o nie przypadek, że 
w dniu św. Walente-
go zakochani wręcza-
ją sobie czekoladę. 

Dzięki niej otrzymujemy 
dawkę fenyloetyloaminy - 
substancji odpowiadającej 
za dobre samopoczucie. Od 
dawna wiadomo, że załama-
nie po rozstaniu z ukochaną 
osobą może złagodzić czeko-
lada, lecz wiele pytań dotyczą-
cych miłości pozostawało bez 
odpowiedzi.

Czy miłość nie rozpoczyna 
się od spojrzenia, muśnię
cia dłoni lub szeptu podczas 
tańca? Nawet jeśli tak jest, 
pozostaje pytanie: „Dlacze
go akurat on?”, „Dlaczego 
akurat ona?”. Odpowiadają 
na nie naukowcy z Universi
ty of Chicago. Wyniki badań 
opublikowano w czasopi
śmie naukowym „Nature 
Genetics”. 

U kobiet za wybór partnera 
odpowiada niewielki zestaw 
genów, znany pod skrótem 
MHC. Panie wolą mężczyzn 
o zestawie MHC różniącym 
się od ich własnego. Wyboru 
dokonują za pomocą nosa. 
Podczas eksperymentu bada-
ne kobiety wąchały męską bie-
liznę, bezbłędnie wybierając 
najbardziej pożądany zestaw 
genetyczny. A zauroczenie? 
Namiętność? Drobiazgi. Li-
czą się geny wywęszone przez 
partnerkę. 

Historia chemii miłości 
rozpoczęła się 25 paździer
nika 1972 r., kiedy 24letnia 
Candance Pert, doktorantka 
z Johns Hopkins University 
Medical School w Baltimore, 
odkryła na powierzchni ko
mórek nerwowych w mózgu 
szczurów tzw. receptory opia-
towe. Są one niczym strażnicy, 
którzy regulują napływ opia-
tów (tj. morfina, heroina lub 
kodeina) do wnętrza komórek 
nerwowych. Mało prawdo-
podobne - myślała Pert - by 
przyroda wyposażyła szczury 
w narządy nie mające zasto-
sowania. A skoro tak, to ich 
organizm musi produkować 
narkotyki. Jeśli takie recepto-
ry mają szczury - dedukowała 
dalej - to może występują one 
także na powierzchni naszych 
komórek? Oznaczałoby to, że 
również mózg człowieka wy-
twarza swoje narkotyki. Stąd 
już tylko krok do rewolucyjne-
go stwierdzenia: emocje czło-
wieka mają swoje chemiczne 
odpowiedniki.

 
fenylOetylOamina (pea)

 Dwa zdarzenia zaważyły 
na tym, że młoda badaczka 
zajęła się poszukiwaniem re-
ceptorów opiatowych. Kil-

ka miesięcy przed rozpoczę-
ciem studiów doktoranckich 
wyszła za mąż i zakosztowa-
ła rozkoszy podróży poślub-
nej. Nieco później, tuż przed 
rozpoczęciem semestru, 
spadła z konia. Po wypad-
ku miała silne bóle kręgo-
słupa. W szpitalu regularnie 
wstrzykiwano jej morfinę. 
Gdy zażyła lek, mijał nie 
tylko ból. Odczuwała tak-
że absolutne uspokojenie, 
rodzaj euforii, stany eksta-
zy graniczące z seksualnym 
spełnieniem. Zaczęła się za-
stanawiać, jakie reakcje za-
chodzą w mózgu pod wpły-
wem opiatów. 13 miesięcy 
później zlokalizowała recep-
tor opiatowy w komórkach 
nerwowych w  szczurzym 
mózgu. 

Trzy lata po tym odkry-
ciu naukowcy z University 
of Aberdeen w Szkocji, John 
Hughes i  Hans Kosterlitz 
opisali pierwszy opiat wy-
twarzany w ludzkim orga-
nizmie - endorfinę. Odtąd 
znali receptor, cząsteczkę, 
która do niego pasuje i zwią-
zane z nimi doznania. Che-
mia emocji stała się faktem.
Candance Pert przystąpiła 
do kolejnego badania. Do 
mózgów chomików przed 
kopulacją wstrzykiwała ra-
dioaktywny opiat. Potem 
w różnych fazach kopulacji 
zdejmowała samca z samicy 
lub wyciągała samicę spod 
samca i mierzyła poziom na-
promieniowanych endorfin 

Miłość

cd. na str. 8
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w mózgu. Okazało się, że po 
orgazmie wzrastał o 200%.

Tak było u chomików, ale 
Pert chciała wiedzieć, czy tak 
samo jest u ludzi. Lecz jak tu 
namówić kogoś na pobiera-
nie krwi w różnych fazach ak-
tu miłosnego? Nakłoniła do 
eksperymentu męża i zaprzy-
jaźnione pary, głównie na-
ukowców z amerykańskiego 
Narodowego Instytutu Zdro-
wia Psychicznego w Bethse-
da. Przygotowała wszystkim 
paski przypominające gumę 
do żucia, które zwiększały 
wydzielanie śliny. Uczestni-
cy eksperymentu, uprawiając 
seks, żuli je i w odpowiednich 
„momentach” wypluwali do 
probówek. Chomiki nie były 
wyjątkiem. Poziom endorfin 
u ludzi podwoił się.

Zawartość substancji che-
micznych w naszym organi-
zmie waha się nie tylko pod 
wpływem radosnych emo-
cji. Dowiódł tego prof. Michel 
Liebowitz z New York State 
University. Badał nieszczę-
śliwie zakochanych, osoby 
w stanie depresji lub próbu-
jące popełnić samobójstwo. 
Wszyscy chorzy z miłości lub 
ci, którzy z tego powodu ode-
brali sobie życie (uczony miał 
dobre kontakty z policją no-
wojorską i mógł badać mózgi 
samobójców), mieli obniżo-
ny poziom fenyloetyloaminy 
(PEA). Liebowitz dowiódł, 
że miłość może (chemicznie) 
zabijać. To właśnie fenyloety-
loamina jest tym związkiem 
chemicznym, który neuro-
biolodzy najczęściej kojarzą 
ze stanami emocjonalnymi 
określanymi jako miłość lub 
zakochanie. Od dawna by-
ło wiadomo, że PEA należy 
do grupy amfetamin (narko-

tyków) i że jej podwyższone 
stężenie w mózgu objawia się 
stanami podobnymi do tych, 
jakie odczuwają narkoma-
ni: euforią, bezsennością, 
uczuciem nieuzasad-
nionej radości, pewno-
ścią siebie, zaburzeniami 
łaknienia czy depresją na 
przemian z ożywieniem 
i brakiem koncentracji. 

Zakochani są w stanie nie-
ustannego amfetaminowe-
go rauszu. Towarzyszy mu 
bezkrytyczne oczarowanie 
kochaną osobą. Reakcją na 
podniesienie poziomu PEA 
w mózgu jest zwiększone wy-
dzielanie noradrenaliny - hor-
monu zwanego też substancją 
miłości. Nie znamy dokład-
nie jej działania, ale wiemy, że 
jej wysoki poziom w mózgu 
uwalnia wydzielanie innego 
związku - dopaminy.

Dopamina - „cząsteczka 
szczęścia” - odpowiada za 
chemiczne procesy w mózgu 
kontrolujące ruch i zdolność 
odczuwania przyjemności. 
Dopamina i PEA wywołują 
doznania, które ludzie odczu-
wają jako miłość. Poza tym 
dopamina w reakcji na zda-
rzenia lub zachowania wywo-
łujące przyjemność, np. seks, 
pobudza obszar mózgu zwany 
„ścieżką nagrody”. Zależno-

Zakochani są w stanie 
nieustannego 

amfetaminowego 
rauszu. Towarzyszy 

mu bezkrytyczne 
oczarowanie 

kochaną osobą. 

cd. ze str. 7 
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Infekcja
intymna? 

Żadna przeszkoda 
dla moich planów!

Nazwa produktu leczniczego: Gynoxin Optima, 200 mg, kapsułka dopochwowa, miękka. Nazwa powszechnie stosowana substancji czynnej: Azotan fentiko -
nazolu (Fenticonazoli nitras). Dawka substancji czynnej: 1 kapsułka dopochwowa, miękka zawiera 200 mg azotanu fentikonazolu (Fenticonazoli nitras). Postać 
farmaceutyczna: Kapsułka dopochwowa, miękka. Wskazania do stosowania: Drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych (zapalenie sromu i pochwy, za -
palenie pochwy, upławy). Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: 
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A., Via Civitali 1, 20148 Mediolan, Włochy.
1. Charakterystyka Produktu Leczniczego Gynoxin Optima zatwierdzona dnia 17.07.2017. Odnosi się wyłącznie do czasu stosowania leku.
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ści między PEA i dopaminą 
sprawiają, że przebywanie 
z kochaną osobą wywołuje 
uczucia, jakie towarzyszą od-
bieraniu nagród i wyróżnień.

Dopamina pobudza też 
produkcję innej ważnej sub-
stancji - oksytocyny. Hormon 
ten produkowany jest głównie 
w mózgu, ale także w jajnikach 
i w jądrach. Magia oksytocy-
ny polega na tym, że działa 
ona w momentach niezwykle 
istotnych dla człowieka. Wy-
wołuje skurcze macicy wy-
pychające w trakcie porodu 
dziecko na świat. Przy orga-
zmie kobiety nasila uczucie 
rozkoszy, dpowiada za lakta-

cję w trakcie karmienia 
niemowlęcia. 

Jego 

w y -
s o k i 

poziom po-
budza te uczucia 

macierzyńskie matek 
nowonarodzonych dzie-

ci. Szczurzyce, którym do 
mózgu wstrzykiwano sub-

stancję hamującą działanie 
oksytocyny, porzucały młode 
po urodzeniu.

U mężczyzn niewielka ilość 
oksytocyny jest konieczna, by 
doszło do erekcji. Zbyt duże jej 
stężenie może uniemożliwić 
wzwód. Od szybkości obni-
żania się poziomu oksytocyny 
zależy czas, jaki musi upłynąć 
od stosunku do ponownego 
wystąpienia objawów pod-
niecenia. Jeśli jeden mężczy-

zna „może znowu” za 15 min, 
a inny za 15 godz., to mimo że 
ten pierwszy jest prawdopo-
dobnie ulubieńcem kobiet, 
obaj są całkowicie normalni, 
a jedynie oksytocyna działa 
u nich inaczej.

najmniej zbadaną 
pOd względem 
mechanizmów reakcji 
cząsteczką emOcji jest 
nOradrenalina. 

Działa podobnie do adre-
naliny - podwyższa ciśnienie 
i poziom glukozy we krwi, 
a u zakochanych powoduje 
uczucie podniecenia, zmniej-
sza apetyt i przyczynia się do 
skurczów naczyń krwiono-
śnych. Skurcze zatrzymują 
krew w członku lub w łech-
taczce, co powoduje ich lepsze 
ukrwienie i uwrażliwienie na 
dotyk. Ponadto noradrenalina 
podnosi ciśnienie krwi i przy-

śpiesza bicie serca. To wła-
śnie ona odpowiada za znane 
i wstydliwe dla zakochanych 
czerwienienie się na widok 
ukochanej osoby.

Najważniejsza jest feny-
loetyloamina. Jak twierdzą 
naukowcy, nasz organizm 
uodparnia się na jej działa-
nie. Tolerancja na PEA poja-
wia się między 18. miesiącem 
a 4. rokiem trwania związku. 
Statystycznie miłość trwa za-
tem nie dłużej niż cztery lata.

 Zakończenie fazy fenylo-
etyloaminowej w miłości nie 
oznacza, że czas się rozstać. 
W większości wypadków tak 
nie jest. Do głosu dochodzą 
endorfiny, tłumione dotąd 
przez PEA. W swym „znie-
czulającym” działaniu podob-
ne są do morfiny. Przynoszą 
spokój, przywiązanie, przy-

jaźń, ale i nudę. Jeśli u obu 
partnerów procesy chemiczne 
związane z PEA i endorfinami 
zachodzą w tym samym cza-
sie, związek pozostaje trwały. 
Jeśli biochemiczne zegary ma-
ją inaczej ustawione wskazów-
ki, pary rozstają się.

miłOść tO chemia. 
Naukowcy mają prawo 

opisywać ją jako ciąg reak-
cji. Nie oznacza to, że traci 
magię, piękno i wzruszenia, 
jakie w nas wywołuje. Żad-
na reakcja chemiczna nigdy 
nie opisze uniesienia, jakiego 
doświadczymy, gdy ukocha-
na osoba szepcze „kocham”. 
Obojętne jest, czy szeptała na 
pierwszej randce, będąc na fe-
nyloetyloaminowym haju, czy 
w noc po srebrnych godach, 
pod wpływem oksytocyny 
wpływającej na harmonię 
i przywiązanie.
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Katar 
infekcyjny

-leczyć czy nie leczyć?
Katar (czyli używając fachowego nazewnictwa 

nieżyt nosa), to przebiegająca w postaci 
zapalenia błony śluzowej nosa, a niekiedy 
zatok dolegliwość, którą każdy doskonale 

zna i zapewne nie raz przeżywał z jej 
powodu nieprzyjemne doznania

O
bjawia się on za-
tkanym nosem, ob-
fitym wysiękiem 
płynnej wydzie-

liny, kichaniem, drapaniem 
w gardle, niekiedy towarzyszy 
mu kaszel, zawsze występu-
je upośledzenie powonienia 
i, co jest z tym związane, utrata 
smaku. Cały zespół wymie-
nionych objawów, a przede 
wszystkim ich nasilenie i cią-
głość bardzo istotnie wpływają 
na pogorszenie samopoczucia, 
rozdrażnienie, mogą im towa-
rzyszyć bóle głowy, osłabienie 
i zaburzenie równowagi. Ka-
tar męczy, jest nieestetyczny 
i krępujący, a jednocześnie 
jest jedną z bardziej bagateli-
zowanych chorób. Utarło się 
powiedzenie: katar leczony 
trwa siedem dni, a nie leczo-
ny tydzień. Uzasadnionym 
więc jest pytanie postawione 
w tytule: czy należy go leczyć? 
A może pozostawić go jako 
niegroźną dla zdrowia, nie-

uniknioną przypadłość, która 
sama przejdzie? By odpowie-
dzieć na te pytania konieczne 
jest ustalenie przyczyn, które 
wywołują nieżyt nosa.

Najczęściej występującą 
przyczyną kataru są zaka-
żenia wirusowe i bakteryjne 
błony śluzowej nosa. Zaraz-
ki chorobotwórcze wyko-
rzystują moment osłabienia 
naturalnych barier obronnych 
organizmu, w tym wypadku 
najczęściej jest to nadmierne 
wychłodzenie lub przegrzanie, 
często także przemęczenie or-
ganizmu. W takich sytuacjach 
układ immunologiczny ulega 
osłabieniu, a zmasowany atak 
drobnoustrojów, które w se-
zonie infekcyjnym w dużych 
ilościach znajdują się w po-
wietrzu, przenosząc się drogą 
kropelkową z ludzi chorych 
na zdrowych, przynosi efek-
ty w postaci zaatakowania 
komórek człowieka. Infekcje 
bakteryjne i wirusowe różnią 

się między sobą nieznacznie 
pod względem objawów oraz 
leczenia. Katar wirusowy ob-
jawia się początkowym piecze-
niem w nosie i górnej części 
garda, intensywnym wysię-
kiem wodnisto-śluzowej wy-
dzieliny, ogólnym rozbiciem, 
gorączką, bólem głowy, często 
w okolicach zatok. W przypad-
ku zakażenia bakteryjnego 
większość objawów jest po-
dobna, podstawowa różni-
ca występuje w charakterze 
wydzieliny, a mianowicie jest 
ona śluzowo-ropna, mętna, 
o żółtawo zielonkawym zabar-
wieniu. W obu przypadkach 
następstwa mogą być podob-
ne: zapalenie zatok, ucha środ-
kowego, górnych i dolnych 
dróg oddechowych, łącznie 
z zapaleniem oskrzeli i płuc. 
Katar bakteryjny jest bardziej 
niebezpieczny, z reguły wyma-
ga stosowania antybiotyków 
obok używania leków obja-
wowych, a także naturalnych 

metod przynoszących ulgę 
obolałemu i zatkanemu no-
sowi. Infekcje bakteryjne mo-
gą powodować nawet odległe 
w czasie powikłania w postaci 
przewlekłego zapalenia zatok, 
zawracających zapaleń ucha 
środkowego, a nawet zapalenia 
mięśnia sercowego.

Kluczowym zabiegiem lecz-
niczym, który należy stosować 
w obu rodzajach kataru in-
fekcyjnego, jest oczyszczanie 
nosa z nadmiaru wydzieliny. 
Pozwala to usuwać drobno-
ustroje chorobotwórcze, za-
pobiega rozwojowi następstw 
chorobowych nieżytu nosa, 
ułatwia oddychanie i przynosi 
ulgę. Należy pamiętać, aby nie 
wydmuchiwać jednocześnie 
dwóch dziurek nosa, ponie-
waż wysokie ciśnienie mogło-
by uszkodzić ucho środkowe. 

Odkąd pojawią się pierw-
sze symptomy kataru należy 
stosować rozgrzewające pre-
paraty do nacierania klatki 
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piersiowej, smarujemy także 
plecy i stopy (wskazane jest 
moczenie nóg w ciepłej wo-
dzie). U małych dzieci stosu-
jemy preparaty przeznaczone 
dla najmłodszych, np. Pulmex 
baby. Należy też pamiętać, iż 
w przypadku małych dzie-
ci wskazane jest pozostanie 
w łóżku. Dorośli również po-
winni chronić swój organizm, 
nie narażać się na wyziębienie 
i spadek odporności. Następ-
nym krokiem, który można 
wprowadzić niejako z marszu, 
jest picie naparów, wyciągów 
lub soków z malin, bzu czar-
nego, dzikiej róży czy lipy. Pa-
miętać należy o naturalnych 
antybiotycznych właściwo-
ściach czosnku i cebuli oraz 
miodu, który może być dosko-
nałym źródłem energetycz-
nym. Takie naturalne sposoby 
walki z infekcją powinny w zu-
pełności wystarczyć, aby poko-
nać katar wirusowy. 

W przypadku gdy objawy 
nie ustępują można wpro-
wadzić typowe leki przeciw-
zapalne z dodatkiem innych 
składników łagodzących obja-
wy uporczywego kataru, które 
np. zmniejszają ilość wytwa-
rzanej wydzieliny, udrażniają 
przewody nosowe, ułatwiają 
oddychanie. W skład typo-
wych preparatów stosowa-
nych w przeziębieniu obecnie 

częściej wchodzi paracetamol 
niż aspiryna, która posiada 
więcej działań ubocznych, 
szczególnie w większych 
dawkach - przeciwzapalnych 
i przeciwgorączkowych. 

W składzie złożonych leków 
przeciw-przeziębieniowych, 
zwanych potocznie antygry-
powymi, mogą wystąpić pseu-
doefedryna oraz fenylefryna. 
Są to leki obkurczające naczy-
nia krwionośne (w ten spo-
sób zmniejszają katar), mogą 
więc także podnosić ciśnienie 
krwi i powinny brać to pod 
uwagę osoby leczące się na 
nadciśnienie. Wymienione 
leki to też główne składniki 
typowych tabletek zwalczają-
cych katar, takich jak Sudafed, 
Acatar, Cirrus. Ten ostatni pre-
parat, oprócz pseudoeferyny, 
zawiera także cetyryzynę, lek 
antyhistaminowy, stosowany 
pierwotnie wyłącznie w ka-
tarze alergicznym. Obecnie 
leki antyhistaminowe stoso-
wane są również z powodze-
niem w katarze wirusowym 
i bakteryjnym. 

Pacjenci sięgający po leki 
antygrypowe powinni uważać 
na aspirynę, gdy mają kłopoty 
z nadkwaśnością żołądka lub 
czynną chorobę wrzodową, 
a także są chorzy na astmę, czy 
też mają skłonności alergicz-
ne; bezpieczniejsze są dla nich 

preparaty z paracetamolem. 
Natomiast osoby leczące się 
na nadciśnienie muszą uważać 
na składniki mogące podnosić 
ciśnienie krwi, takie jak pseu-
doefedryna czy fenylefryna. 

Bardzo ciekawą i zarazem 
bezpieczną formą leczenia 
kataru są inhalacje. Można je 
wykonać w warunkach domo-
wych, wykorzystując do tego 
celu popularne warzywa takie 
jak cebula, czosnek czy chrzan. 
Już w trakcie ścierania ich ob-
serwujemy silną reakcję bło-
ny śluzowej nosa i gruczołów 
łzowych. Te swoiste „warzyw-
ne inhalacje” mogą przynieść 
wyraźną ulgę w walce z ka-
tarem. Oczywiście farmacja 
stworzyła wiele preparatów 
z przeznaczeniem inhalacyj-
nym, zazwyczaj są 
to preparaty zło-
żone z kombi-
nacji lotnych 
o l e j k ó w 

eterycznych, które odkażają 
drogi oddechowe, udrażniają 
je i przynoszą ulgę w oddy-
chaniu. Poszczególne olejki 
eteryczne można także kupo-
wać oddzielnie i tworzyć wła-
sne kombinacje lub stosować 
je samodzielnie. Znane i po-
pularne preparaty tego typu 
to Olbas, Inhalol, Aromatol, 
Amol. W składzie ich znaj-
dziemy olejki: goździkowy, 
eukaliptusowy, sosnowy, cyna-
monowy, jałowcowy, miętowy, 
lawendowy i inne. 

Duże znaczenie w walce 
z objawami nieżytu nosa ce-
chuje grupę preparatów do 
stosowania miejscowego na 
błonę śluzową nosa, w posta-
ci kropli bądź aerosoli. Leki 
miejscowe mogą działać na 
dwa sposoby:

 � poprzez hamowanie 
wysięku w błonie śluzowej 
nosa, zmniejszają obrzęk 
i zaczerwienienie (oparte 

są na substancjach, które 
obkurczają miejscowo 

naczynia krwionośne);
 � przez nawilża-
nie śluzówki, co 
przywraca jej na-
turalne właściwo-

cd. na str. 8

Ciekawą  
i zarazem bezpieczną formą 

leczenia kataru są inha-
lacje. Można je wykonać 

w warunkach domowych, 
wykorzystując do tego celu 

popularne warzywa 



B
EZ KONSER WANTÓ

W
*

r e k l a m a

ści, regeneruje, wzmacnia 
barierę ochronną przed 
drobnoustrojami. 
Stosując krople do nosa 

obkurczające śluzówkę nale-
ży pamiętać o tym, żeby nie 
stosować ich dłużej niż pięć 
dni. Stosowane dłużej mogą 
nadmiernie wysuszać błonę 
śluzową nosa, a w efekcie do-
prowadzić do nieżytu pole-
kowego (przewlekłego kataru 
będącego skutkiem naduży-
wania kropli do nosa). W ta-
kim przypadku pomocne 
stają się preparaty nawilżające, 
zawierające w składzie roztwo-
ry soli, często w postaci wody 
morskiej. Optymalne jest sto-
sowanie jednoczesne zarówno 
leków hamujących wysięk jak 
i preparatów nawilżających. 

Istnieją też preparaty z grupy 
środków homeopatycznych, 
np. Euphorbium – aerozol do 
nosa, po który najczęściej się-
gają pediatrzy w przedłuża-

jącym się katarze u małych 
dzieci, czy Coryzalia, przyj-
mowana w postaci tabletek 
doustnych. Stosowanie środ-
ków homeopatycznych ma 
w Polsce wielu przeciwników, 
którzy twierdzą, że skoro pre-
paraty te zupełnie nie wywołu-
ją żadnych działań ubocznych, 
to znaczy, że nie mogą dzia-
łać. Rzeczywiście, stosując 
kryteria, na jakich opiera się 
medycyna klasyczna, trudno 
jest wytłumaczyć ich działa-
nie. Z drugiej jednak strony 
jest wielu pacjentów, którzy 
wracają do aptek po prepa-
raty homeopatyczne, a więc 
jednoznacznej odpowiedzi 
na temat przydatności tych 
środków nie ma.

Jednak zamiast leczyć ostry 
nieżyt nosa, lepiej zapobiegać. 
W okresie wzmożonych infek-
cji warto wzmocnić system 
odpornościowy przyjmując 
preparaty wielowitaminowe, 
w szczególności witaminę C. 

Pozytywne efekty profilak-
tyczne daje też stosowanie 
suplementów diety zawiera-
jących roślinne flawonoidy, 
których podstawowym dzia-
łaniem jest uszczelnianie drob-
nych naczyń krwionośnych 
i wzmacnianie przestrzeni 
międzykomórkowych, dzię-
ki zwiększeniu puli wolne-
go kwasu hialuronowego. 
To bardzo ważna substancja 
występująca w organizmie. 
Poprawia kondycję skó-
ry, błon śluzowych, naczyń 
krwionośnych, stawów i ścię-
gien, opóźnia efekty starze-
nia. Flawonoidem jest rutyna, 
składnik wielu preparatów 
profilaktycznych: Rutinoscor-
bin, Rutinacea, Ceruvit.

Najwięcej uwagi w kon-
tekście zabezpieczenia przed 
katarem wymagają niemow-
lęta oraz małe dzieci, szcze-
gólnie w okresie żłobkowo 
- przedszkolnym. Najwięk-
szym wrogiem najmłodszych 

dzieci jest przegrzanie. Czę-
sto w trosce o pociechy ro-
dzice starają się ubrać na nie 
jak najcieplejsze ubranka, 
a w rzeczywistości jest tak, 
że maluszkom jest cieplej niż 
dorosłym. Starsze dzieci, na 
skutek ciągłego ruchu, naj-
częściej także są rozgrzane. 
Bardzo ważnym dla prawi-
dłowego rozwoju i budowa-
nia odporności u dzieci jest 
hartowanie małych organi-
zmów. Przebywanie na świe-
żym powietrzu powinno być 
obowiązkowe, nawet przy 
kilkustopniowym mrozie.

Pora odpowiedzieć na 
postawione na wstępie py-
tania. Katar bezwzględnie 
należy leczyć. W zależno-
ści od jego natężenia, towa-
rzyszących innych objawów 
infekcji, a przede wszystkim 
przyczyn możemy stosować 
wiele metod leczenia zarów-
no farmakologicznych jak 
i naturalnych. 

cd. ze str. 7
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Leczenie
ran przewlekłych w domu
Hasło „rany” najczęściej wywołuje skojarzenie z ranami ciętymi i kłutymi, 

co jest dużą zasługą wszelkiego rodzaju kryminałów, powieści oraz 
filmów sensacyjnych. Rany te, choć oczywiście wymagają fachowego 

leczenia i opatrunków, goją się raczej szybko. Zdecydowanie trudniejszym 
tematem jest leczenie ran przewlekłych

R
any przewlekłe wy-
stępują nawet u po-
nad pół miliona osób 
w naszym kraju. Je-

śli do wyżej wymienionej 
liczby dodamy członków 
rodziny opiekujących się 
takim osobami, to liczba ta 
wzrośnie nawet do 1 500 000 
osób związanych bezpośred-
nio z tematem leczenia ran 

przewlekłych, a co za tym 
idzie - zasad doboru i zmian 
opatrunków.

Leczenie ran przewle
kłych, czyli takich jak stopa 
cukrzycowa czy odleżyny, 
a nawet oparzenia, trwa 
często miesiącami. Jest to 
bardzo uciążliwe dla człon-
ków rodziny, a także trudne 
dla samej osoby dotkniętej 

tym problemem. Dlatego 
pragnę zachęcić Państwa do 
zapoznania się z nowocze-
snymi metodami leczenia ran 
przewlekłych w środowisku 
wilgotnym, zgodnie z zasa-
dami opracowanymi przez 
naukowców. Niech tych kilka 
stron posłuży jako wstęp do 
tematu oraz niech będzie swe-
go rodzaju podpowiedzią, jak 

w nowoczesny sposób sku-
teczniej i szybciej leczyć rany 
przewlekłe.

Mówiąc o nowoczesnym 
leczeniu ran przewlekłych 
nie chcemy ujmować zalet 
opatrunkom tradycyjnym. 
Tradycyjne opatrunki z gazy, 
bandaże czy plastry są do-
bre! Nikt nie kwestionuje ich 

cd. na str. 10
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cd. ze str. 9

skuteczności, bo sprawdzają 
się świetnie, ALE PRZY LE-
CZENIU RAN OSTRYCH 
(czyli takich, które powstały 
z powodów np. mechanicz-
nych, jak np. rany cięte, kłute, 
postrzałowe i otarcia). Wtedy 
jak najbardziej powinny zna-
leźć zastosowanie jałowe opa-
trunki z gazy i plastry. 

Natomiast w przypadku 
RAN PRZEWLEKŁYCH (ta-
kich jak odleżyny, oparzenia, 
stopa cukrzycowa) już 40 lat 
temu odkryto i sprecyzowa-
no, jakie warunki sprzyjają 
ich szybszemu gojeniu. Jest to 
zupełnym przeciwieństwem 
tego, co zapewniają opatrunki 
tradycyjne. 

Okazuje się, że rana 
przewlekła będzie 
się lepiej gOić, jeśli 
zOstaną spełniOne 
następujące warunki:

 � wilgotne środowisko le-
czenia rany - sprzyja na-
turalnym procesom 
oczyszczania rany, regene-
racji uszkodzonych wcze-
śniej tkanek oraz obniża 
dolegliwości bólowe. Dzię-
ki temu rana goi się średnio 
o 50% szybciej;

 � obniżone pH - obniża-
jąc pH podnosimy kwa-
sowość środowiska rany, 
a to hamuje namnażanie 
się bakterii;

 � szczelne zamknięcie ra-
ny (okluzja) - chroni ranę 
przed zainfekowaniem jej 
bakteriami znajdującymi 
się w środowisku pacjenta. 
Zastosowanie opatrunków 
ze specjalnych gąbek poli-
uretanowych chroni ranę 
również przed uszkodze-
niami mechanicznymi;

 � stała temperatura - utrzy-

manie stałej temperatu-
ry na poziomie ok. 37 oC 
przyspiesza podział komór-
kowy, a tym samym regene-
rację uszkodzonych tkanek.
Nie wszystkie te warunki 

muszą być zapewnione jed-
nocześnie, by rana dobrze 
się goiła. Po to, by stworzyć 
optymalne środowisko do 
leczenia rany, należy najpierw 
ustalić, z jakim etapem go-
jenia mamy do czynienia. 
Na różnych etapach gojenia 
mamy bowiem do czynienia 
z różnymi potrzebami.

istnieje pOdział na 
trzy fazy gOjenia ran:

 � I faza oczyszczania (za-
palna) - na tym etapie wy-
stępuje martwica czarna, 
a także żółta (na schema-
tach określana kolorami 
czarnym i żółtym). Rana 
charakteryzuje się reakcją 
zapalną i bólem. Organizm 
stara się wówczas zniszczyć 
bakterie, które dostały się 
do rany i wyizolować mar-
twe tkanki z jej środowiska; 

 � II faza wzrostu (odbudo
wy tkanek) - tu występują 
dwa bardzo ważne pro-
cesy, jak ziarninowanie, 
czyli wypełnianie ubyt-
ku w tkankach (oznacza-
ne kolorem czerwonym) 
oraz naskórkowanie, czyli 
pokrywanie rany nowym 
naskórkiem (oznaczane 
kolorem różowym);

 � III faza dojrzewania - jest 
ostatnim etapem w pro-
cesie gojenia, ponieważ 
w tym czasie rana w postaci 
blizny przebudowuje się, 
aby uzyskać wytrzymałość 
jak najbardziej zbliżoną do 
wytrzymałości skóry przed 
jej uszkodzeniem.

Dopiero po trafnym okre-
śleniu fazy gojenia rany moż-
na dobrać taki opatrunek, 
który będzie zapewniał moż-
liwie najlepsze warunki do 
efektywnego gojenia.

Jeśli mamy do czynienia 
z raną, w której występu-
je martwica czarna (faza I), 
idealny opatrunek powinien 
zapewnić jej stałe nawilżenie. 
Nawilżanie suchej martwicy 
powoduje jej upłynnienie, 
dzięki czemu łatwo ją bezbo-
leśnie usunąć ze środowiska 
rany, nie uszkadzając zdro-
wych tkanek. 

W przypadku martwicy 
żółtej (faza I) rana charakte-
ryzuje się dużym wysiękiem, 
więc opatrunek powinien 
mieć przede wszystkim wła-
ściwości chłonne. Ponad-
to, zapewniając szczelne 
zamknięcie rany, zmniejsza 
się także ryzyko jej zakaże-
nia. Nowoczesne opatrun-
ki łączą w sobie właściwości 
chłonne oraz bakteriobójcze, 
bakteriostatyczne, a nawet 
wspomagające krzepliwość 
krwi. Chronią także zdrową 
tkankę przed nadmiarem wy-
dzieliny, a tym samym przed 
maceracją.

Zupełnie inne cechy wyka-
zuje rana w fazie ziarninowa-
nia i naskórkowania (faza II). 
Na tym etapie organizm wy-
twarza nowe tkanki, po to, by 
uzupełnić powstałe w ranie 
braki. Dlatego też opatrun-
ki powinny przede wszyst-
kim chronić nowopowstającą 
tkankę, zarówno przed ataka-
mi bakterii, jak i przed uszko-
dzeniem mechanicznym. 

Podczas naskórkowania 
należy wykazać szczegól-
ną troskę o ochronę nowej 
tkanki oraz zapewnić jak naj-
szybszy proces wytwarzania 
nowych komórek.

W nowoczesnym lecze-
niu ran specjalistycznymi 
opatrunkami bardzo ważne 
jest również dokonywanie 
ich zmiany w odpowiednim 
czasie (zależnie od typu, opa-
trunek może pozostawać na 
ranie maksymalnie 4 do 7 
dni). Tu obowiązuje zasa-
da: im rzadziej tym lepiej. 
Aby lepiej to zobrazować, 
można porównać tę sytu-
ację do pieczenia ciasta: kie-
dy niecierpliwi będziemy co 
chwilę otwierać piekarnik, 
by sprawdzić, czy ciasto już 
gotowe, to zamiast pysz-
nego wypieku utworzy się 
zakalec. Podobnie jest z goje-
niem rany. Musimy zapewnić 
jej stałą temperaturę 37 ºC, 
bez niepotrzebnego schła-
dzania zbyt częstą zmianą 
opatrunku.

To właśnie przede wszyst-
kim różni specjalistyczne 
opatrunki od tradycyjnych. 
Tradycyjne opatrunki wy-
magają częstych zmian, co 
z kolei naraża ranę na częsty 
kontakt z zainfekowanym 
środowiskiem pacjenta, ob-
niżeniem temperatury, a tak-
że zakłóca proces gojenia 
poprzez naruszanie tkanek 

Nowoczesne 
opatrunki 

zapewniają ranie 
wilgotne środowisko, 

dzięki czemu można 
także bezboleśnie 

zmienić opatrunek, 
minimalizując 

również ryzyko 
powstania urazu. 

Ma to olbrzymie 
znaczenie dla 

samego pacjenta, jak 
i osoby dokonującej 
zmiany opatrunku. 
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przy odrywaniu przyschnię-
tych opatrunków tradycyj-
nych, powodując dodatkowe 
i niepotrzebne cierpienie 
pacjenta.

Pamiętajmy, że każdy opa-
trunek należy dostosować do 
indywidualnego przypadku. 
Każda rana może zachowy-
wać się inaczej, dlatego nale-
ży bacznie obserwować samą 
ranę jak i opatrunek. Cała 
trudność w nowoczesnym 
leczeniu ran przewlekłych 
polega na odpowiednim do-
borze opatrunku oraz jego 
aseptycznym założeniu.

plusy nOwOczesnych 
Opatrunków 
przeznaczOnych 
dO leczenia ran 
przewlekłych 
w śrOdOwisku 
wilgOtnym:

 � łatwe w stosowaniu

 � bezbolesne przy zmianie
 � łatwe w zdejmowaniu
 � umożliwiają wizualną kon-
trolę rany

 � chłonne (do 7 dni) - mała 
częstotliwość zmian

 � chronią przed urazami 
mechanicznymi

 � bezpieczne
 � jeden uniwersalny kształt
 � szybkie w działaniu
 � regulują wilgotność
 �mają działanie bakterio-
statyczne i bakteriobójcze

 � ochrona delikatnych 
tkanek

Wymienione zalety nie 
dotyczą jednego rodzaju 
opatrunku, tylko opisują 
skuteczność całej grupy opa-
trunków, które w zależności 
od rodzaju rany są stosowa-
ne razem lub osobno. Trzeba 
pamiętać, że to rana dyktuje 
warunki, a nowoczesne opa-
trunki je po prostu spełniają.
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Witamina C
jako podstawowe źródło

zdrowia i życia człowieka
Kwas askorbinowy, czyli dla większości z nas po prostu witamina C, jest 
najważniejszym składnikiem wspomagającym układ odpornościowy. 

Zapewnia prawidłowe funkcjonowanie organizmu i bierze udział  
w przebiegu wielu procesów życiowych  jest niezbędny m.in. do tworzenia 

kolagenu, tkanki łącznej oraz tkanki chrzęstnej 

I
ntensywne badania nad 
właściwościami lecz-
niczymi witaminy C 
rozpoczął w 1928 roku 

naukowiec z Węgier Albert 
Szent-Gyorgyi. Wyizolował 
on z cytryn i papryki kwas 
askorbinowy jako związek 
mogący zapobiegać szkor-
butowi. Była to choroba, 
która w ówczesnych czasach 
w znacznej mierze dotyka-
ła marynarzy ze względu 
na ich ubogą dietę w czasie 
długich wypraw (słynny Va-
sco da Gama w czasie swo-

jej podróży do Indii stracił 
100 marynarzy wskutek tej 
strasznej choroby, a pozosta-
li powrócili bardzo chorzy).

Kontynuacją badań zajmo-
wali się również dwaj słynni 
naukowcy - laureat nagrody 
Nobla profesor Linus Pau-
ling oraz Ewan Cameron. 
Stwierdzili oni dużą przydat-
ność witaminy C w leczeniu 
przypadków nowotworów 
hormonozależnych (nowo-
twór prostaty, jąder, macicy, 
jajników, pochwy i piersi). 

się w wodę utlenioną, zabija 
komórkę rakową. Ponadto 
doktor Pauling doniósł, że 
witamina C jest niezbędna 
w organizmie dla prawidło-
wego przebiegu procesów 
fagocytozy, czyli pochłania-
nia drobnoustrojów cho-
robotwórczych przez białe 
krwinki.

Organizmy większości 
zwierząt i roślin wytwarza-
ją witaminę C same. Wyjąt-
kiem są jedynie organizmy 
ssaków naczelnych, w tym 
człowieka, świnki morskiej 

i niektórych gatunków nie-
toperzy, którym musi być 
ona dostarczana wraz z po-
karmem. Dzieje się tak, po-
nieważ ludzka wątroba nie 
posiada odpowiedniego en-
zymu, a w związku z tym nie 
jest w stanie wytworzyć kwa-
su askorbinowego. 

ta pOważna 
wada genetyczna 
wszystkich ludzi 
nazywana jest 
hipOaskOrbemią. 

Określenie to zostało stwo-
rzone w 1950 r. przez amery-
kańskiego biochemika Irwin 
Stone’a. Ten znany nauko-
wiec również zajmował się 
analizą znaczenia kwasu 
askorbinowego, a jego ba-
dania potwierdziły, że dawki 
witaminy C wskazane przez 
dietetyków to ilości, które 
mają zapobiec szkorbutowi, 
czyli śmierci.

Źródeł naturalnej 
witaminy C można 

szukać w większości 
owoców i warzyw, 

jednakże ich 
zawartość 

jest bardzo 
zróżnicowana 

Mechanizm 
polega na tym, 
że cząsteczki 
witaminy C 
rozpadają się 
w komórkach 
i wytwarzają 
nadtlenek wo-
doru, który, 
przekształcając 
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minimalne 
zapOtrzebOwanie na 
kwas askOrbinOwy 

wynOsi Ok. 60 mg 
na dObę. jednakże, 
jak uważał dOktOr 
pauling, mOżna żyć 
dłużej nawet O 12–
18 lat, przyjmując 
cOdziennie 3,2–12 
gram witaminy c, 

ilOść pOrównywalną 
z zawartOścią 

witaminy c z 50–170 
pOmarańczy 

Według  
najnowszych  

odkryć naukowców, 
dieta bogata 

w witaminę C 
opóźnia proces 

starzenia 
i pojawiania się 

zmarszczek

Źródeł naturalnej witami-
ny C można szukać w więk-
szości owoców i warzyw, 
jednakże ich zawartość jest 
bardzo zróżnicowana. 

Wbrew powszechnemu 
mniemaniu owoce cytruso-
we wcale nie stanowią najlep-
szego źródła tego składnika 
– 100 g cytryny zawiera za-
ledwie 50 mg kwasu askorbi-
nowego. Znacznie lepiej pod 
tym względem prezentuje się 
chociażby papryka czerwo-
na – 144 mg, a niewątpliwie 
bezkonkurencyjna jest dzika 
róża – 1700 mg.

Przeprowadzono już do-
statecznie wiele badań, by 
upewnić się, że witami-
na C rzeczywiście posiada 
wiele cennych właściwości 
leczniczych. Kwas askorbi-
nowy może być skuteczny 
w leczeniu chorób wiruso-

wych, takich jak: wśród dzie-
ci różyczka, ospa wietrzna, 
opryszczka pospolita, ru-
mień nagły, mononukleoza 
zakaźna i inne, a u doro-
słych: wirusowe zapalenie 
płuc i wątroby, różne grypy 
i przeziębienia. Ponadto, we-
dług najnowszych odkryć 

naukowców, dieta bogata 
w witaminę C opóźnia pro-
ces starzenia i pojawiania 
się zmarszczek. Jest to więc 
składnik o zbawiennym dzia-
łaniu na nasz organizm i po-
winniśmy o nim pamiętać 
w codziennym odżywianiu 
i suplementacji.
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Blada cera, częste zaparcia, 
dokuczająca zgaga i uczucie 

ciężkości? Wydaje się, że ciąża 
bez tego nie istnieje, ale to 
nieprawda. Zbilansowana 

dieta, bogata w wiele witamin 
i składników mineralnych, 

korzystnie wpływa na zdrowie 
kobiety. Przedstawiamy kilka 

istotnych rad, do których 
warto się stosować w każdym 

trymestrze ciąży

Niech Ci ciąża nie ciąży
CZYLI CO WARTO JEŚĆ?

jedz z głOwą 

Racjonalne odżywianie 
w ciąży ma ogromny wpływ 
na rozwój dziecka. Stosując 
dietę nie tylko dostarczamy 
niezbędnych składników 
odżywczych własnemu 
organizmowi, lecz przede 
wszystkim kształtujemy no-
we, dopiero poczęte życie. 

Warto pamiętać, że ciąża, 
choć trwa 9 miesięcy, jest sta-
nem przejściowym, dlatego 
też należy uważać na to, co 
jemy, by po urodzeniu dziec-
ka nadmiernie nie odczuwać 

konsekwencji niewłaściwe-
go odżywiania. Chodzi tu 
przede wszystkim o pro-
blemy z zębami, ponieważ 
podczas ciąży psują się one 
znacznie szybciej. Jak twier-
dzą stomatolodzy, nie jest 
to – wbrew powszechnemu 
przekonaniu - spowodowane 
faktem, że dziecko potrze-
buje wapnia, dlatego ,,wy-
jada go”, w konsekwencji 
przyczyniając się do popsu-
cia się zębów matki. Zwy-
kle zła kondycja uzębienia 
ciężarnej jest spowodowana 
ewentualnymi wcześniej-
szymi zaniedbaniami oraz 

gorszą higieną. Dzieje się tak 
ze względu na zmęczenie, 
wymioty, a także podjadanie 
o różnych porach dnia i nocy, 
co znacznie utrudnia utrzy-
manie odpowiedniej ochro-
ny zębów. Kobiety często też 
z powodu złego samopoczu-
cia czy braku czasu omijają 
wizyty kontrolne. Ponadto, 
wśród przyszłych matek pa-
nuje przekonanie, że muszą 
one jeść ,,za dwoje”. Z tego 
powodu często pozwalają 
sobie na spożywanie dużych 
ilości jedzenia, w tym także 
niestety wielu pustych kalo-
rii. Tymczasem…

 nOrmy kalOryczne 
ustalOne przez 
instytut żywnOści 
i żywienia w warszawie 
zakładają, że 
kObiety w ciąży 
pOwinny spOżywać 
OkOłO 2800 kcal na 
dObę, czyli tyle, cO 
kObiety wykOnujące 
umiarkOwanie 
męczącą pracę. 

W pierwszym trymestrze 
zapotrzebowanie na ener-
gię nie wzrasta, za to w dru-
gim i trzecim wynosi o 300 
kcal dziennie więcej. Ko-
bieta, która przed zajściem 
w ciążę charakteryzowała się 
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szczupłą sylwetką, powinna 
przytyć maksymalnie 16 kg, 
a kobieta, która wcześniej 
ważyła dość sporo, nie po-
winna przybrać więcej niż 
11 kg.

zerO alkOhOlu 
na start

Kobieta, która zaszła w cią-
żę, powinna odstawić alko-
hol. Jest on szkodliwy dla 
dziecka i może spowodować 
upośledzenia płodu. Dziecko 
nie tylko pije alkohol z matką, 
ale ma również jego większe 
stężenie we krwi! FAS (Fe-
tal Alcohol Syndrome) to 
alkoholowy zespół płodo-
wy. W wyniku spożywania 
w okresie prenatalnym al-
koholu dziecko może być na-
rażone na liczne deformacje, 
a także nieprawidłowy rozwój 
mózgu.

 jeśli w pierwszym 
trymestrze pijesz 
alkOhOl, twOje 
dzieckO mOże mieć 
uszkOdzOny mózg, 
zdefOrmOwaną 
twarz, zaburzOny 
prawidłOwy rOzwój 
kOmórek, uszkOdzOne 
nerki, wątrObę Oraz 
serce. 

Możesz również po pro-
stu poronić. Nie łudź się, że 
można wypić cokolwiek. Do 
dziś naukowcy nie stwierdzili 
dopuszczalnej ilości spoży-

wanego w ciąży alkoholu. 
Oznacza to, że wypicie nawet 
kieliszka wina może źle wpły-
nąć na rozwój dziecka. Zaleca 
się również abstynencję na 
około trzy miesiące przed 
poczęciem. Plemniki dojrze-
wają powyżej dwóch miesię-
cy, dlatego warto zaprzestać 
picia napojów procentowych 
przed poczęciem, by zadbać 
tym samym o jakość mate-
riału genetycznego.

pierwszy trymestr... 
i cO dalej?

Nie oznacza to, że masz 
przestać jeść czy drastycznie 
zmienić nawyki żywieniowe. 
Wystarczy, że wzbogacisz 
swoją dietę w witaminy i mi-
nerały, które są niezbędne 
dla prawidłowego rozwoju 
Twojego dziecka. Ciąża to 
doskonały czas, by wypró-

bować nowe smaki i przy-
rządzać wymyślne i zdrowe 
jednocześnie potrawy. 

przede wszystkim 
unikaj pustych kalOrii 
w pOstaci słOdyczy, 
pizzy, frytek... 

Oczywiście nie chodzi 
o to, by w ogóle ich nie jeść, 
w końcu jedna pizza w mie-
siącu jeszcze nikomu nie za-
szkodziła. Pamiętaj jednak, 
że ciąża, jeśli chodzi o jedze-
nie, nie daje taryfy ulgowej. 
Nie jest wskazane jedzenie 
wszystkiego i bez opamię-
tania! Pierwszy trymestr to 
czas mdłości. Złagodzą je 
suche biszkopty, ciastka, su-
charki. W tym celu możesz 
również żuć korzeń imbiru. 
Na co jeszcze warto posta-
wić, planując dietę? Przede 
wszystkim na kwas folio-
wy. Jest on zawarty w owo-

Kobieta, która zaszła 
w ciążę, powinna 

odstawić alkohol. 
Jest on szkodliwy 

dla dziecka i może 
spowodować 

upośledzenia płodu. 

r e k l a m a

cd. na str. 20



20 Porady z Apteki nr 04/2019

cach i warzywach, takich 
jak: śliwka, banan, kiwi, po-
midor, brzoskwinia, jabłko, 
truskawka... Nieco mniej 
kwasu foliowego zawierają 
inne zalecane podczas cią-
ży produkty. Są to między 
innymi: dżemy, sery, kur-
czak, kasza jęczmienna, polę-
dwica wieprzowa oraz płatki 
kukurydziane. 

jedz prOdukty z dużą 
zawartOścią żelaza. 
ciąża sprawia, że 
zapOtrzebOwanie 
na ten pierwiastek 
wzrasta O pOłOwę. 

Znajduje się ono w jajkach 
(ale nie jedz surowych!), ry-
bach (ale unikaj sushi!) i pro-
duktach zbożowych, dlatego 
zmień pieczywo na ciemne, 
a także jedz więcej warzyw 
(buraki, natka pietruszki, so-
ja, soczewica, bób). Warto 
również dodać, by podczas 
ciąży (choć nie tylko wtedy) 
jeść regularnie. Pięć posiłków 
dziennie w zupełności wy-
starczy, ważne jest jednak ich 
urozmaicenie, tak aby dziec-
ku niczego nie brakowało.

drugi trymestr -
pij mlekO!

Twoje dziecko jest coraz 
większe, a do prawidłowego 
rozwoju potrzebuje więk-
szej ilości wapnia. Dlatego 
nie odmawiaj mu go i spoży-
waj mleko w każdej postaci. 
Jedz płatki kukurydziane lub 
owsiane z mlekiem i orzecha-
mi, pij jogurty, zrób naleśniki 
z serem twarogowym i jago-
dami. Dzięki temu urozma-
icisz swoją dietę i zaspokoisz 
potrzeby dziecka związane 
z jego zapotrzebowaniem 
na wapń. W drugim tryme-
strze częstymi dolegliwościa-

mi są zgaga i wzdęcia. Zgagi 
unikniesz, jeśli nie będziesz 
piła gazowanej wody oraz 
powstrzymasz się od jedze-
nia pikantnych potraw. Nie 
będziesz zmęczona wzdę-
ciami, jeśli odstawisz fasolę 
i gotowaną kapustę. Nadal 
jedz dużo owoców i warzyw. 
Dzięki temu uzupełnisz nie-
dobory witaminy C, która 
przyspiesza wchłanianie że-
laza, a w konsekwencji za-
pobiegniesz powstawaniu 
żylaków i krwawień z nosa.

trzeci trymestr -
przestrzegaj

zaleceń!

Nadal spożywaj produkty, 
które są ważnymi elementa-
mi diety pierwszego i drugie-
go trymestru, ale dodatkowo 
ogranicz sól. 

nadmiar sOli 
w Organizmie 
pOwOduje 
zatrzymywanie się 
wOdy i pOwstawanie 
Obrzęków, cO nie 
tylkO sprawia ból, 
ale również pOgarsza 
samOpOczucie. 

Wprowadź do swojej diety 
więcej produktów zawierają-
cych błonnik - zapobiegniesz 
powstawaniu zaparć i hemo-
roidów. Zajadaj się ryżem, 
kaszą, płatkami owsianymi, 
musli, ciemnym pieczywem. 
Pamiętaj, że Ty i dziecko 
potrzebujecie dużo potasu, 
wapnia i magnezu. Jedz więc 
banany, pomidory, pij sok 
pomidorowy. Nie zaleca się 
picia czarnej herbaty, kawy, 
napojów z kofeiną, ponieważ 
wypłukują magnez. Nie nale-
ży jeść produktów zawierają-
cych barwniki i konserwanty.

Ciąża to nie tylko czas 
oczekiwania na narodziny, 
ale i okres wahań samopo-

czucia, niekiedy nawet ra-
dykalnej zmiany nawyków 
żywieniowych. Ważne, by 
nie przesadzić z nadmier-
nym jedzeniem niezdrowych 
produktów, a wprowadzić 
w życie wiele korzystnych dla 
naszego zdrowia rozwiązań, 
które być może po okresie 

ciąży wejdą nam w nawyk 
i zagoszczą w naszym życiu 
na stałe. 

planując swój 
jadłOspis wartO 
przestrzegać jednej 
pOdstawOwej zasady: 
jedz dla dwóch, nie za 
dwoje!

cd. ze str. 19

Wprowadź do swojej  
diety więcej produktów  
zawierających błonnik.  
Dzięki temu zapobiegniesz powstawaniu 
zaparć i hemoroidów. Zajadaj się więc 
ryżem, kaszą, płatkami owsianymi, 
musli oraz ciemnym pieczywem. Pamię-
taj także, że Ty i dziecko potrzebujecie 
dużo potasu, wapnia i magnezu.
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Chroń oczy przed  
światłem niebieskim

PRZEZNACZONY JEST DLA OSÓB:

NARAŻONYCH NA ŚWIATŁO NIEBIESKIE,

PRACUJĄCYCH PRZY KOMPUTERZE,

NARAŻONYCH NA EKSPOZYCJĘ INTENSYWNEGO ŚWIATŁA SŁONECZNEGO,

ODCZUWAJĄCYCH ZMĘCZENIE WZROKU I DYSKOMFORT POWODOWANY  

ŁZAWIENIEM, ZACZERWIENIENIEM OCZU ORAZ NADWRAŻLIWOŚCIĄ NA ŚWIATŁO,

DBAJĄCYCH O WZROK,

RÓWNIEŻ DLA OSÓB W ŚREDNIM I STARSZYM WIEKU,

DBAJĄCYCH O UTRZYMANIE WZROKU W DOBREJ KONDYCJI.
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Problemy
Z NERWEM KULSZOWYM
Rwa kulszowa nie jest chorobą samą w sobie. Dla 
wielu osób jest to na pewno wielkie zaskoczenie, 
ponieważ nazwa przypadłości sugeruje, że mamy 
do czynienia nie tylko z poważną chorobą, ale też 
z czymś, co ma bardzo złożony charakter

P
rawda jest taka, że 
rwa kulszowa to 
zespół objawów 
spowodowany ba-

nalnym zjawiskiem, które 
w dodatku jest efektem in-
nych procesów chorobo-
wych. Nie zmienia to jednak 
w niczym faktu, że rwa kul-
szowa dla wielu osób może 
być najnieprzyjemniejszym 
doświadczeniem w życiu.

przyczyny 
dOlegliwOści

Objawy rwy kulszowej 
spowodowane są poprzez 
ucisk na nerw kulszowy – 
największy nerw obwodowy 
naszego ciała. Zlokalizowany 
jest on w lędźwiowej części 
naszych pleców. Podrażnie-
nie nerwu najczęściej nastę-
puje w wyniku dyskopatii, 
czyli z powodu przesunię-
cia się krążka międzykręgo-
wego. Duże znaczenie mają 
tutaj także choroby zwyrod-
nieniowe kręgosłupa, ura-
zy, występujące przejściowo 
stany zapalne, a także cho-

roby przewlekłe z cukrzycą 
na czele.

Objawy bólOwe

Swoją bardzo złą sławę rwa 
kulszowa zawdzięcza bardzo 
poważnym stanom bólowym 
występującym w jej przebie-
gu. W lżejszych przypadkach 
tej przypadłości ból jest jedy-
nym objawem. Nie znaczy 
to jednak, że musi być słab-
szy. Zlokalizowany może być 
dwojako. W niemal wszyst-
kich przypadkach odczuwa 
się silny ból lędźwiowej części 
kręgosłupa i w zależności od 
jego natężenia, może on obej-
mować także łopatki. Druga 
lokalizacja bólu to kończyny 
dolne, najczęściej uda i łydki. 
Spowodowane jest to fak-
tem drażnienia nerwów ob-
sługujących tę część ciała. 
W wielu przypadkach rwy 
kulszowej najpierw odczu-
wa się właśnie silny ból nóg, 
zanim jeszcze nasza uwaga 
zostanie zwrócona w kierun-
ku krzyża. Czasami nawet 
tak zwane objawy promie-

niujące są silniejsze od tych 
zlokalizowanych w okolicach 
kręgosłupa.

Objawy 
neurOlOgiczne

Chociaż rwa kulszo-
wa kojarzona jest przede 
wszystkim z bólem, co jest 
oczywiście jak najbardziej 
zrozumiałe, znacznie większe 
niebezpieczeństwo płynie od 
strony zjawisk neurologicz-
nych. Tak jak ból są one wy-
nikiem nacisku na mięsień 
i procesu jego uszkodzenia.

Jeśli nacisk nie jest zbyt sil-
ny, pojawia się parestezja. Są 
to fałszywe bodźce czucio-
we powodujące wrażenie, 

że po naszej skórze coś cho-
dzi, albo jest ona drażniona 
w inny sposób. Poważne ob-
jawy neurologiczne są bar-
dzo groźne. W zależności od 
lokalizacji miejsca ucisku na 
nerwy, mogą przybierać for-
mę kłopotów z mikcją i defe-
kacją albo nawet powodować 
utratę czucia w nogach. Utra-
ta czucia, oprócz oczywistego 
dyskomfortu, prowadzi do 
spadku napięcia mięśnio-
wego, a to jest już droga do 
szybkiego zaniku mięśni, 
niedowładu, a w konsekwen-
cji do inwalidztwa. Jeśli pro-
blem przyjmuje taką postać, 
coraz częściej ordynowane są 
zabiegi operacyjne do usu-
nięcia nacisku na nerw.

Często występować może też drętwienie. 
Tego typu objawy są charakterystyczne 
dla zwłaszcza dla lekkich przypadków 

rwy, a ich zasięg służy do określenia miej-
sca występowania pierwotnego problemu.
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Osteoporoza  
-cichy złodziej kości

Osteoporoza to kolejna plaga 
ludzkości. Jest to choroba szkieletu, 

polegająca na zmniejszaniu gęstości 
mineralnej kości oraz zmianie ich 
mikroarchitektury. Jest układową 

chorobą kośćca, cechującą się niską 
masą kostną i nieprawidłową budową 
mikroskopową, czego konsekwencją 

jest nadmierna kruchość kości 
i podatność na złamania. 

Osteoporoza powstaje wówczas, 
gdy ulegnie zachwianiu równowaga 

między aktywnością czynników 
stymulujących tworzenie kości na 
korzyść czynników pobudzających 

resorpcję (wchłanianie).

O
steoporoza jest nie-
zwykle powszech-
ną chorobą u osób 
w podeszłym wie-

ku. Ze względu na swój pod-
stępny, często bezobjawowy 
przebieg, nazywa się cichą 
epidemią. Osteoporoza oraz 
jej powikłania są jednym 

z najczęstszych przyczyn zgo-
nów w krajach rozwiniętych. 
Złamania powodują wiele 
powikłań. Zaliczamy do nich 
przewlekły ból, zanik mięśni, 
odleżyny, zatorowość płuca, 
zwiększoną zapadalność na 
zakażenia. W wyniku oste-
oporozy dochodzi do złamań 

kości nawet po niewielkim 
urazie. Najczęściej dotyczy 
to kości przedramienia, szyj-
ki kości udowej, kręgosłupa.  
Osteoporoza może prowa-
dzić do widocznej zmiany 
sylwetki, obniżenia wzro-
stu i deformacji kręgosłupa. 
W podeszłym wieku może 

nastąpić skrócenie odcinka 
lędźwiowego i pojawienie się 
tak zwanego wdowiego gar-
bu. Żebra zaczynają opadać 
w stronę bioder i wówczas 
może dojść do ucisku narzą-
dów i wybrzuszenia brzucha. 
Ograniczenie przestrzeni 
płuc może utrudniać oddy-
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chanie, co znacznie pogarsza 
jakość życia. Zmiany w wy-
glądzie negatywnie wpływają 
na chorego, a niepełnospraw-
ność wymusza rezygnację 
z wcześniej wykonywanych 
czynności. Z kolei ucisk na 
korzenie nerwowe, powo-
dujący ostry i silny ból, zwy-
kle jest objawem złamania 
trzonów kręgów w odcinku 
lędźwiowym.

OstOpOrOza 
pierwOtna 

Najczęściej, bo pra
wie w 80% przypadków, 
występuje osteoporoza 
pierwotna, która jest wy
nikiem starzenia się układu 
szkieletowego. 

Rozwija się u kobiet po 
menopauzie oraz u męż-
czyzn w podeszłym wieku 
(andropauza). W osteopo-

rozie pierwotnej odróżnia 
się osteoporozę inwolucyj-
ną (starczą) i idiopatyczną 
(młodzieńczą).

OsteOpOrOza 
inwOlucyjna 
(starcza)  

Głównymi przyczynami 
osteoporozy inwolucyjnej 
są zaburzenia gospodar
ki wapniowej, hipogona
dyzm (spadek poziomu 
hormonów płciowych) 
związany z   wiekiem 
i zmniejszenie aktywno
ści fizycznej. Wraz z wie-
kiem dochodzi do utraty 
kości korowej, jak i belecz-
kowej. Oddziaływanie sił 
mechanicznych na kości 
jest fundamentalnym czyn-
nikiem wpływającym na 
różnice między masą ciała 
a strukturą kości. Dominu-
jącą składową masy ciała, 

mającą wpływ na gęstość 
kości, jest tkanka tłuszczowa 
u kobiet, a u mężczyzn tkan-
ka mięśniowa.

OsteOpOrOza 
idiOpatyczna 

Osteoporoza idiopa
tyczna jest to pierwotna 
choroba tkanki kostnej. 
Naukowcy uważają, że cho-
roba ta ma podłoże endo-
krynologiczne i wiąże się 
z niedoborem witaminy D, 
zaburzeniem odporności, 
a także wpływ mają czynniki 
genetyczne. Chorzy, u któ-
rych rozpoznano osteopo-
rozę idiopatyczną skarżą się 
na bardzo dokuczliwe bó-
le kończyn oraz dość częste 
i skomplikowane złamania 
i trudności w chodzeniu. 
Osteoporoza idiopatyczna 
atakuje przede wszystkim 
dzieci i młodzież, czasami 

osoby w średnim wieku.
OsteOpOrOza 
wtórna 

Osteoporoza wtórna do
tyczy około 2/3 wszystkich 
przypadków osteoporozy 
u mężczyzn, ponad 50% 
przypadków osteoporozy 
u kobiet w wieku przed
menopauzalnym i około 
menopauzalnym. 

Osteoporoza wtórna to ta-
ka, gdzie przyczyną nie jest 
wiek czy zaburzenia doty-
czące hormonów płciowych. 
Zaburzenia hormonalne są 
łatwiejsze do rozpoznania 
u kobiet niż u mężczyzn.

Osteoporoza wtórna 
jest chorobą towarzyszą-
cą chorobie trzewnej, któ-
ra może wpływać na rozwój 
zaburzeń metabolizmu 
kostnego w każdym wie-
ku. Istotną rolę w leczeniu  

r e k l a m a
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osteoporozy w chorobie 
trzewnej odgrywa stosowa-
nie diety bezglutenowej. Im 
wcześniej rozpocznie się le-
czenie, tym większa szansa 
na poprawę wyników bada-
nia densytometrycznego.

 Przyczyna osteoporozy 
wtórnej w chorobach zapal
nych jelit jest wieloczynni
kowa. Istotną rolę odgrywa 
stan zapalny związany z cho-
robą, stosowanie glikokorty-
koidów, niedobór hormonów 
gonadalnych, niedobór wita-
min D, K, niedobór wapnia, 
palenie papierosów, niski 
wskaźnik masy ciała, star-
szy wiek chorego. Osoby 
z chorobami zapalnymi jelit 
(choroba Leśniowskiego - 
Crona i wrzodziejące zapa-
lenie jelita grubego) powinni 
otrzymywać wapń i witami-
nę D w dużej dawce dziennej. 
Korzystny wpływ na gęstość 
kości mają w tym przypadku 
ćwiczenia fizyczne.

 W przebiegu przewle-
kłych chorób wątroby pato-
mechanizm zmian kostnych 
jest złożony. Zmiany oste-
oporotyczne to głównie 

zmniejszenie objętości kości 
beleczkowych. Ma to głównie  
miejsce u kobiet w okresie 
pomenopauzalnym. Nato-
miast u mężczyzn docho-
dzi do obniżenia stężenia 
testosteronu, który następ-
nie metabolizowany jest do 
estrogenów, co prowadzi do 
obniżenia ich stężenia, po-
wodując zaburzenia metabo-
lizmu kostnego u mężczyzn. 
Innymi przyczynami zabu-
rzeń metabolizmu kostnego 
u chorych z przewlekłymi 
chorobami wątroby może 
być niedożywienie, niedo-
bór witaminy K, hamujący 
wpływ żelaza na osteoblasty. 
Alkohol może też wpływać 
na zaburzenie gęstości kości 
poprzez wpływ na wynisz-
czenie organizmu chorego.

 
Osteoporoza okołosta

wowa obejmuje nasady 
i przynasady kości tworzą-
cych stan zajęty procesem 
reumatoidalnym. Powstaje 
jako bezpośrednie następ-
stwo reakcji zapalnej toczącej 
się w obrębie stawu, Zmiany 
w błonie maziowej stawów 
są wynikiem przewlekłego 
procesu zapalnego. W struk-

turze kostnej, w okolicy za-
jętego stawu dochodzi do 
zakwaszenia środowiska, 
co prowadzi do niszczenia 
okołostawowych struktur 
kostnych.

 Osteoporoza uogólnio
na pojawia się w dalszym 
przebiegu reumatoidalne
go zapalenia stawów. Wiąże 
się ona zarówno z rozwojem 
procesu zapalnego, stosowa-
nym leczeniem, upośledze-
niem sprawności fizycznej. 
Aktywność procesu reuma-

toidalnego stanowi ważny 
czynnik zagrożenia osteopo-
rozą. W przebiegu choroby 
następuje obniżenie gęsto-
ści kości. Znaczący wpływ 
na metabolizm kości mają 
leki stosowane w leczeniu 
układowych chorób tkanki 
łącznej, głównie glikortyko-
idy. Działają one  przeciwza-
palnie, ale wpływają również 
na gospodarkę wapniowo 
– fosforanową. Na skutek 
zaburzenia równowagi po-
między procesami resorpcji 
i kościotworzenia docho-
dzi do zmniejszenia gęstości 
mineralnej i do obniżenia 
jakości mikroarchtektury ko-
ści. Chorzy na reumatoidal-
ne zapalenie stawów mają 
zwiększone ryzyko złamań 
osteoporotycznych. Mogą to 
być bezbólowe (ze względu 
na przyjmowane leki) zła-
mania kręgosłupa, dlatego 
wymagają wnikliwej dia-
gnostyki w celu wczesnego 
rozpoznania złamań. Do ob-
niżenia gęstości kości w reu-
matoidalnych zapaleniach 
stawów przyczynia się rów-
nież czas trwania choroby, jej 
aktywność, stopień zaawan-
sowania zmian.

Chorzy na 
reumatoidalne 

zapalenie stawów 
mają zwiększone 

ryzyko złamań 
osteoporotycznych. 

Mogą to być 
bezbólowe (ze 

względu na 
przyjmowane 
leki) złamania 

kręgosłupa, dlatego 
wymagają wnikliwej 

diagnostyki 
w celu wczesnego 

rozpoznania złamań

cd. ze str. 25
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 Kolejną z  przyczyn 
osteoporozy wtórnej jest 
pierwotna nadczynność 
przytarczyc. W wyniku tej 
choroby dochodzi do uszko-
dzenia kości korowej, pod-
czas gdy zawartość minerału 
kostnego w kości beleczko-
wej jest niezmieniona lub 
wręcz wzrasta.

 Patomechanizm zmian 
kostnych występuje u cho-
rych z nadczynnością tar-
czycy. Utrata masy kostnej 
u tych chorych zależy od 
podwyższonego stężenia 
wolnych hormonów tarczy-
cy. Hormon TSH wpływa na 
metabolizm kostny, wpływa-
jąc na czynność osteoblastów 
(komórki tworzące kości ) 
i osteoklastów (komórki ko-
ściogubne, mające zdolności 
niszczenia kości), prowadząc 
do osteoporozy.

 Zmiany osteoropotycz-
ne występują również dość 
często u chorych z zespołem 
Cushinga. Częstość zmian 
o charakterze osteoporo-
zy  była większa u chorych 
z nadnerczową postacią cho-
roby niż przysadkową.

rozy, gdyż powodują zabu-
rzenia hormonalne. Obniżają 
stężenie estrogenu i testoste-
ronu, a to powoduje osteopo-
rozę. Ponadto na wystąpienie 
osteoporozy u tych chorych 
ma wpływ niska aktywność 
fizyczna, nieprawidłowa ilość 
wapnia, ograniczona ekspo-
zycja na światło słoneczne, 
nadużywanie alkoholu i pa-
lenie tytoniu.

 Choroba Parkinsona 
najczęściej występuje u osób 
starszych, czyli w wieku 
zwiększonego ryzyka oste-
oporozy. Przyczynami po-
wodującymi występowanie 
osteoporozy u tych chorych 
jest stosowanie leków (lewo-
dopy), które podwyższają 
stężenie homocysteiny, która 
uważana jest za czynnik ry-

Choroba Parkinsona 
najczęściej 
występuje 

u osób starszych, 
czyli w wieku 

zwiększonego 
ryzyka osteoporozy. 

Przyczynami 
powodującymi 
występowanie 

osteoporozy 
u tych chorych 

jest stosowanie 
leków (lewodopy), 
które podwyższają 

stężenie 
homocysteiny.

 U chorych na cukrzycę 
ubytek masy kostnej związa-
ny jest ze zwolnieniem prze-
miany kostnej. Stwierdzono 
negatywny wpływ złej kon-
troli  glikemii na ten meta-
bolizm. Może to zależeć od 
hiperglikemii albo od hipo-
glikemii. Problem zaburzeń 
metabolizmu kostnego w cu-
krzycy typu 2 jest mniejszy 
niż w cukrzycy typu 1.

 Leki antypsychotyczne 
stosowane w schizofrenii są 
czynnikiem ryzyka osteopo-

cd. na str. 28
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zyka złamań osteoporotycz-
nych u kobiet i u mężczyzn 
w podeszłym wieku. Innymi 
przyczynami jest zwiększone 
ryzyko upadków oraz obni-
żone stężenie witaminy D3. 

Długie unieruchomie
nie chorych, na przykład po 
uszkodzeniu kręgosłupa, 
jak również przejściowe, po 
złamaniu kończyny, może 
niekorzystnie wpływać na 
metabolizm kości. Kiedy me-
chaniczna aktywność kości 
jest ograniczona (jak w przy-
padku unieruchomienia), 
zmniejsza się zdolność ma-
gazynowania wapnia w ko-
ściach, jak również zmniejsza 

się wchłanianie wapnia w je-
licie. Obserwuje się u tych 
chorych zmniejszenie ak-
tywności osteoblastów i bar-
dzo zwiększają resorpcję, co 

w konsekwencji prowadzi do 
osteoporozy. Unieruchomie-
nie będące przyczyną ubytku 
masy kostnej i osteoporozy 
prowadzi do zwiększonego 
ryzyka złamań.

diagnOzOwanie 
OsteOpOrOzy

 Diagnozowanie osteopo-
rozy dokonuje się na pod-
stawie badań określających 
gęstość mineralną kości 
w różnych częściach ciała. 

badania takie pOwinny 
wykOnać sObie OsOby, 
które częstO i z byle 
pOwOdu łamią kOści, 
kiedy przyjmują leki, 
które mOgą przyczynić 
się dO Odwapniania 

kOści, wcześnie 
przeszły menOpauzę, 
pOsiadają drObną 
budOwę ciała albO 
niedOwagę, a także 
kiedy przekrOczyły 
pięćdziesiąty piąty rOk 
życia. 

O badaniach takich  po-
winny pamiętać panie oraz 
panowie, gdyż osteoporoza 
nie omija mężczyzn.

 Stosunkowo nową, ale 
niezwykle skuteczną meto-
dą badania kości jest densy-
tometria, gdyż rozpoznaje 
osteoporozę w początko-
wym stadium, pozwala 
zaobserwować nawet kilku-
procentowe zmiany w masie 
kostnej.

Długie 
unieruchomienie 

chorych, na przykład 
po uszkodzeniu 
kręgosłupa, jak 

również przejściowe, 
po złamaniu 

kończyny, może 
niekorzystnie 
wpływać na 

metabolizm kości.

cd. ze str. 27



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.
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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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Medyczne aspekty pozbycia się 

nałogu tytoniowego
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Oczywiście, wszyscy wiemy, że palenie 
papierosów szkodzi zdrowiu. Podobną 

oczywistością jest fakt wrastającej 
chęci pozbycia się tego zgubnego 

nałogu. Na początku roku pojawiają 
się dodatkowe, sprzyjające rzucaniu 

palenia okoliczności. Wielu ludzi wraz 
z sylwestrowym zamknięciem starego 

roku, podejmuje wyzwania, które mają 
im przynieść konkretne korzyści, bardzo 

często dotyczą one zmian mających 
na celu poprawę stanu zdrowia. Wśród 

tych bardzo pożytecznych postanowień 
noworocznych odstawienie papierosów 

stawiam w pierwszej trójce, a w zasadzie 
mogę powiedzieć, że w kategorii poprawy 
zdrowia, zajmuje pierwsze miejsce. Czym 

można uzasadnić taki wybór?

tekst: Zbyszek Szczepankowski
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w dymie tytoniowym ni-
kotyny, która wcale nie 
stanowi największego nie-
bezpieczeństwa, związanego 
z paleniem tytoniu. Oprócz 
nikotyny w papierosowym 
dymie występuje około czte-
rech tysięcy substancji che-
micznych, z których wiele 
ma status bardzo szkodli-
wych dla zdrowia, przede 
wszystkim z potwierdzonym 
działaniem rakotwórczym 
(karcynogennym). 

OtO lista tych
najbardziej
niebezpiecznych:

Benzopiren - związek 
o właściwościach rakotwór-
czych, wykorzystywany 
w przemyśle chemicznym,

Butan - gaz pędny, używa-
ny do wyrobu benzyny,

Chlorek winylu - związek 
używany np. do produkcji 
plastiku, posiada właściwości 
rakotwórcze.

Ciała smołowate - są od-

powiedzialne za powstawa-
nie nowotworów złośliwych 
u człowieka,

Cyjanowodór - kwas 
pruski, gaz używany przez 
hitlerowców w komorach 
gazowych do masowego 
ludobójstwa,

Dibenzoakrydyna - uży-
wana przy produkcji barw-
ników, posiada właściwości 
rakotwórcze,

Fenole - niszczą rzęski 
nabłonka wyściełającego 
oskrzela (rzęski te oczysz-
czają wdychane przez czło-
wieka powietrze i chronią 
drogi oddechowe przed prze-
nikaniem przez ich ściany 
substancji i związków che-
micznych oraz mikroorga-
nizmów, np. wirusów),

Kadm - silnie trują-
cy metal o właściwościach 
rakotwórczych,

Metanol - silne trujący 
związek chemiczny, uży-
wany do produkcji benzyn 
silnikowych,

Naftyloamina - wchodzi 
w skład barwników, używa-
nych w przemyśle drukar-
skim, posiada właściwości 
rakotwórcze,

Nikotyna - działa obkur-
czająco na ściany naczyń 
krwionośnych (w tym także 
naczyń wieńcowych zaopa-
trujących serce), zwiększa 
ciśnienie krwi, jest odpowie-
dzialna za niefizjologiczne 
przyspieszenie akcji serca 
oraz zaburzenia rytmu ser-
ca, a także wpływa nega-
tywnie na gen p53, który 
powstrzymuje niekontrolo-
wany rozwój komórek, czyli 

powstawanie nowotworów.

Polon - radioaktywny pier-
wiastek, odkryty przez naszą 
rodaczkę Marię Skłodowską

-Curie. Posiada właściwo-
ści rakotwórcze,

Tlenek węgla (czad, CO) - 
zmniejszając zawartość tlenu 
we krwi, w znaczny sposób 
utrudnia pracę serca i dotar-
cie tlenu do różnych części 
i narządów organizmu czło-
wieka, jest to związek będą-
cy bezpośrednią przyczyną 
śmierci wielu osób w czasie 
pożarów,

Toluidyna - stosowana 
w syntezie chemicznej. Posia-
da właściwości rakotwórcze,

Uretan - związek o wła-
ściwościach rakotwórczych.

taka mieszanka 
substancji 
tOksycznych nie 
mOże pOzOstawać 
w Organizmie bez 
kOnsekwencji 
zdrOwOtnych, wśród 
nich najbardziej 
niebezpieczne tO:

1. Znaczący wzrost ryzyka 
chorób sercowo-naczynio-
wych, przede wszystkim 
choroby niedokrwiennej, 
zawału mięśnia sercowe-
go, udaru mózgu, choroby 
Buergera,

2. Zachorowania na nowo-
twory złośliwe np. raka 
płuca, jamy ustnej, gardła, 
krtani, trzustki, miedni-
czek nerkowych, pęcherza 
moczowego, szyjki macicy,

3. Występowanie chorób 
układu oddechowego 
o charakterze zapalnym, 
z których choroba śmier-
telną jest POCHP, zwana 
chorobą palaczy,

O
tóż dane statystycz-
ne są porażające. 
Liczba ludzi uży-
wających tytoniu, 

najczęściej w postaci wy-
palanej, sięga w skali całego 
globu miliard trzystu milio-
nów ludzi, z których rocznie 
umiera ponad cztery miliony, 
a w całym XX wieku licz-
ba przedwczesnych zgonów 
spowodowanych używaniem 
tytoniu sięgnęła stu milio-
nów. Zaprezentowane licz-
by są na tyle przerażające, że 
trzeba dokładnie przyjrzeć 
się zagrożeniom, jakie pale-
nie tytoniu stwarza.

Analizę medycznych za-
gadnień związanych z pa-
leniem tytoniu należy 
rozpocząć od określenia 
medycznej klasyfikacji tego 
procederu. W medycynie 
palenie papierosów jest trak-
towane jako choroba, która 
podobnie jak inne uzależnie-
nia ma charakter przewlekły 
i nawracający. Oznacza to, że 
raz wykształcona zależność 
od nikotyny związana jest 
ze zmianami w funkcjono-
waniu ośrodkowego ukła-
du nerwowego. Jej efektem 
jest występowanie zespołu 
abstynencyjnego w sytuacji 
zaprzestania palenia i du-
żego ryzyka powrotu do 
palenia, nawet wiele lat po 
jego zaprzestaniu. To powi-
nien być podstawowy ele-
ment psychologicznej walki 
z uzależnieniem, należy cały 
czas uświadamiać sobie, jak 
wielkim wysiłkiem było, po-
rzucenie tej niebezpiecznej 
choroby.

Z czego wynika szkodli-
wość palenia papierosów? 
Wielu ludzi widzi szkodli-
wość palenia tytoniu tylko 
przez pryzmat zawartości 

W medycynie palenie 
papierosów jest 

traktowane jako 
choroba, która 

podobnie jak inne 
uzależnienia ma 

charakter przewlekły 
i nawracający. 
Oznacza to, że 

raz wykształcona 
zależność od 

nikotyny związana 
jest ze zmianami 

w funkcjonowaniu 
ośrodkowego układu 

nerwowego.

cd. na str. 32



32 Porady z Apteki nr 04/2019

4. Zaburzenia płodności, 
niepłodność, ryzyko po-
ronień, niska waga urodze-
niowa noworodków,

5. Uzależnienie pociąga za 
sobą ogromne koszty, za-
równo w wymiarze spo-
łecznym, jak i systemu 
ochrony zdrowia,

6. Należy pamiętać, że tak 
zwane bierne palenie 
w równy sposób naraża 
ludzi przebywających ra-
zem z palaczem, w szcze-
gólności dzieci, na wyżej 
wymienione schorzenia.

nikOtyna źródłem 
uzależnienia

Nikotyna to substancja 
psychoaktywna. Oznacza 
to, że ma ona zdolność od-

działywania na ośrodkowy 
układ nerwowy i odpowiada 
za wystąpienie uzależnienia 
fizycznego. 

Każdy człowiek od chwili 
urodzenia posiada receptory 
nikotynowe, przez które ta 
substancja stymuluje ośrod-
kowy układ nerwowy. Niko-
tyna wpływa na pobudzenie 
organizmu i podwyższenie 
ciśnienia tętniczego. 

W wyniku palenia tyto-
niu receptory nikotynowe 
są regularnie drażnione, 
a osoba paląca przyzwycza-
ja się do efektów działania tej 
używki. Po pewnym czasie 
odczuwa ona satysfakcjo-
nujący poziom pobudzenia 
i koncentracji jedynie wtedy, 

gdy dostarczy sobie kolejną 
dawkę nikotyny, sięgając po 
następnego papierosa. Co 
ważne, mechanizm uzależ-
nienia nie sprawia, że osoba 
paląca łatwiej się koncen-
truje na wykonywanych za-
daniach, czy jest bardziej 
zmobilizowana do działania. 
Aby odczuć poziom pobu-
dzenia i koncentracji porów-
nywalny z niepalącymi, musi 
regularnie przyjmować ko-
lejne dawki nikotyny. 

istOtne jest tO, że 
z punktu widzenia 
Oddziaływania 
nikOtyny na 
OśrOdkOwy układ 
nerwOwy, nie ma 
Ona właściwOści 
uspOkajających, 
a – przeciwnie – 
jest substancją 
pObudzającą! 

Typowym dla każdego 
uzależnienia typu fizyczne-

go jest również wzrastająca 
liczba receptorów nikoty-
nowych, a co za tym idzie dla 
osiągnięcia porównywalne-
go efektu, osoba paląca musi 
przyjmować coraz większe 
dawki nikotyny. Palenie ty-
toniu wywołuje również uza-
leżnienie typu psychicznego. 
Osoba paląca często czyni 
wokół tej czynności „swoisty 
rytuał”, który często daje po-
zorne uspokojenie, odpręże-
nie, przyjemność. Jednak te 
relaksujące działania są wy-
nikiem nastawienia psycho-
logicznego i szybko ustępują 
w momencie wprowadze-
nia nikotyny do mózgu i wy-
wołania jej biochemicznego 
działania na receptory ni-
kotynowe, gdzie jak wyżej 
wspomniałem będzie dzia-
łała pobudzająco.

abstynencja
 nikOtynOwa

Pojawienie się zespołu ob-
jawów abstynencyjnych przy 
przerwie w dostarczaniu sub-
stancji uzależniającej jest ce-
chą charakterystyczną dla 
wszystkich uzależnień typu 
fizycznego. Objawy „głodu 

cd. ze str. 31
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zaplanowany ilość nikoty-
ny dostarczanej organizmo-
wi. Dzięki temu wyciszanie 
receptorów nikotynowych 
trwa dłużej, a objawy abs-
tynencji nikotynowej są dla 
pacjenta mniej dotkliwe. 
Z czasem dawka nikotyny 
dostarczanej w nikotynowej 
terapii zastępczej jest coraz 
mniejsza, aż ostatecznie pre-
paraty te zostają całkowicie 
odstawione, co jest równo-
znaczne z zakończeniem 
procesu leczenia uzależnie-
nia od tytoniu.

 istOtną przewagą 
nikOtynOwej terapii 
zastępczej nad 
innymi preparatami 
medycznymi 
wykOrzystywanymi 
w leczeniu 
uzależnienia Od 
nikOtyny jest 
ich dOstępnOść 
bez recepty Oraz 
łatwOść dObrania 
OdpOwiedniej dawki 
i samOdzielnegO 
stOsOwania. 

W razie niejasności pa-
cjentowi może służyć po-
mocą farmaceuta lub lekarz. 
Znamy również inne środki 
pozwalające ułatwić proces 
odstawiania nikotyny oraz 
łagodzenia objawów absty-
nencji nikotynowej. Lekiem 
spełniającym te kryteria jest 
cytyzyna (Tabex, Desmo-
xan), która posiada silniejsze 
powinowactwo do recepto-
rów nikotynowych niż sa-
ma nikotyna, a w przypadku 
jednoczesnej obecności obu 
tych substancji, wykazuje 
antagonistyczne do niej 
działanie. 

W tej sytuacji nikoty-
na wywiera nieprzyjemne 
działanie, zatem cytyzyna 
zdecydowanie ułatwia od-
stawienie tytoniu, jednak nie 

nikotynowego” mogą być 
bardzo nieprzyjemne, a na-
wet niebezpieczne dla zdro-
wia, co jest wynikiem braku 
połączenia nikotyny z recep-
torami w mózgu. Objawów 
tego zespołu doświadcza się 
najczęściej w następujących 
sytuacjach: świadome za-
przestanie palenia tytoniu 
w celu rzucenia palenia, nie-
możność palenia podczas 
długiego lotu, pobyt w szpi-
talu. Do najczęstszych jego 
objawów w przypadku uza-
leżnienia od nikotyny moż-
na zaliczyć między innymi: 
silną potrzebę zapalenia 
tytoniu; niepokój; rozdraż-
nienie przechodzące w iry-
tację; spadek koncentracji; 
zmęczenie; zaburzenia snu 
(bezsenność); zwiększenie 
apetytu.

nikOtyna lekarstwem
W procesie rzucania pale

nia można zastosować środ
ki farmakologiczne, które 
służą zmniejszeniu niedo
godności związanychz ob
jawami abstynencyjnymi 
oraz kontrolowaniu „wy
ciszenia” aktywności recep
torów nikotynowych. Do 
preparatów takich można 
zaliczyć czystą nikotynę po
dawaną jako element niko
tynowej terapii zastępczej 
(NTZ).

Jej przyjmowanie ograni-
cza szkodliwość palenia ty-
toniu i umożliwia stopniowe 
zaprzestanie dostarczania ni-
kotyny organizmowi. Niko-
tyna zawarta w preparatach 
takich jak: gumy, pastylki do 
ssania, plastry lub inhalatory, 
pozwala osobom uzależnio-
nym skuteczniej zaprzestać 
palenia. Takie preparaty 
pomagają też zmniejszać 
systematycznie i w sposób 

zabezpiecza psychiki osoby 
uzależnionej przed ewen-
tualną pokusą, która może 
ponownie wywołać uzależ-
nienie typu fizycznego. Aby 
tego uniknąć, konieczne 
jest ciągłe utwierdzanie się 
w słuszności podjętej akcji 
i podkreślaniu zalet płyną-
cych z zaprzestania palenia 
tytoniu.

przyrOst masy ciała
 związany z rzuceniem
 palenia

Osoby palące tytoń powin-
ny wiedzieć, że zaprzestanie 
palenia prowadzi do przyro-
stu masy ciała u 80–90% osób 
osiągających abstynencję, 
ale przekracza 10 kg tylko 
u10–20%. Należy im również 
powiedzieć, że jest to trwały 
przyrost masy ciała, chyba że 
dołożą szczególnych starań, 
by mu zapobiec lub ponow-
nie schudnąć. 

Palacze powinni także 
wiedzieć, że palenie jest tak 
samo szkodliwe jak patolo-
giczna otyłość (BMI >40 kg/
m2) i że korzyści zdrowotne 
z zaprzestania palenia nie 
tylko zdecydowanie prze-
ważają nad ryzykiem zwią-
zanym z przyrostem masy 
ciała, ale występują pomimo 
tego ryzyka. 

Stara rada, aby najpierw 
zaprzestać palenia, a na-
stępnie schudnąć, jest praw-
dopodobnie rozsądnym 
zaleceniem dla wielu pala-
czy. Jednakże schudnięcie 
jest trudne i niewiele osób 
traci 5–10 kg oraz utrzymu-
je ten efekt, stąd też regu-
larne ważenie się w czasie 
zaprzestania palenia może 
być pomocne, wydaje się też 
rozsądne podjęcie interwen-
cji, zanim dojdzie do nad-
miernego przyrostu masy 
ciała. 

jeśli przyrOst masy 
ciała jest większy niż 
1 kilOgram, wówczas 
mOże być sensOwne 
zachęcanie pacjentów 
dO pOdjęcia działania, 
zanim przytyją kilka 
kilOgramów więcej, 
a schudnięcie będzie 
jeszcze trudniejsze.

 Jeśli istnieje taka oba-
wa, lekarz może rozważyć 
zachęcanie pacjentów do 
udziału w programie od-
chudzania zapewniającym 
regularny nadzór i ustalenie 
podaży kalorii oraz przed-
stawiać korzyści z takiego 
postępowania. Lekarze mo-
gą również rozważyć dłuż-
sze stosowanie NTZ u osób, 
u których przyrost masy ciała 
jest szczególnie niebezpiecz-
ny, aczkolwiek powinno to 
być postępowanie drugiego 
wyboru.



jest On jednym 
z pOdstawOwych 
czynników 
fizjOlOgicznych, który 
pOzwala nam:

 � odzyskać utracone siły 
witalne,

 � zachować równowagę 
psychiczną,

 � utrzymać pozytywny na-
strój – ułatwiający walkę 
ze stresem,

 � poprawić zdolność zapa-
miętywania, uczenia się, 
koncentracji,

 � pobudzić odnowę tka-
nek i wzmocnić układ 
odpornościowy.

Wszystkie wyżej wymie-
nione funkcje snu składają 
się na prawidłową aktywność 
naszego organizmu, wpływa-
ją na dobre samopoczucie 
i pozwalają nam cieszyć się 
dobrym zdrowiem każde-
go dnia.

Krótko mówiąc – sen jest 

nam niezbędny do życia i już 
nawet jedna nieprzespana 
noc skutkuje obniżeniem 
sprawności psychofizycznej.

Dłuższy brak snu powodu-
je szereg efektów negatywnie 
wpływających na stan nasze-
go zdrowia – w szczególności 
na działanie naszego mózgu.

Obecnie wyodrębnio-
no ok. 90 różnych postaci 
zaburzeń snu. Jedną z naj-
częściej występujących jest 
bezsenność – definiowana 
jako zaburzenie prawidło-
wego rytmu, czasu i głębo-
kości snu. Może przybierać 
różne formy tj. przedwczesne 
budzenie się, trudności w za-
sypianiu i utrzymaniu snu 
oraz brak uczucia wyspania 
pomimo dostatecznej dłu-
gości snu.

Pojawia się zazwyczaj 
w wyniku sytuacji streso-
wych, silnych przeżyć emo-
cjonalnych, przeciążenia 

obowiązkami (czego powo-
dem jest wzrastające i zbyt 
intensywne tempo życia) 
oraz jako skutek chorób psy-
chicznych i somatycznych 
przebiegających z przykrymi 
bodźcami bólowymi. Często 
przyczynami bezsenności 
są schorzenia gruczołu kro-
kowego, choroby tarczycy, 
zapalenie dróg moczowych, 
choroby płuc i układu krą-
żenia, jak również choroby 
przebiegające ze świądem.

Choć jest to bardzo do-
kuczliwa dolegliwość, która 
krótkotrwale dotknąć mo-
że praktycznie każdego, to 
istnieją grupy osób predys-
ponowane do bezsenności 
– osoby starsze, kobiety i pa-
cjenci cierpiący na depresje. 
Biorąc pod uwagę procen-
towy udział tych grup spo-
łecznych na świecie skala 
problemu okazuje się być 
milionowa, a co istotne osób 
cierpiących na bezsenność 

z roku na rok przybywa 
w każdej z grup wiekowych.

wyróżniOnO wiele 
typów bezsennOści 
uwzględniając różne 
kryteria pOdziału 
m.in.:

bezsennOść 
spOwOdOwaną 
utrudniOnym 
zasypianiem.

Jej przyczyną są głównie 
czynniki zewnętrzne: hałas, 
światło, ale także objawy cho-
rób – ból, gorączka, dreszcze, 
świąd; przeżyte wydarzenia, 
natręctwa myśli itp. Zdarza 
się, że pacjenci nie potrafią 
zasnąć na skutek przyjmowa-
nia używek (kawa, herbata, 
alkohol), a także niektórych 
leków utrudniających za-
sypianie. Stwierdzono, że 
ludzie cierpiący na ten typ 
bezsenności potrzebują nie-
kiedy 1,5 godziny zanim uda 
im się zasnąć.

Bezsenność 
przyczyny, objawy, leczenie

Autor: Michał Nowak

Funkcjonowanie organizmu człowieka oparte 
jest na występujących po sobie rytmach 

biologicznych. Jednym z nich jest cykl snu 
i czuwania. Każdy z nas odczuwa w ciągu doby 

potrzebę snu.
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Epizody przebudzeń 
w ciągu nocy sprawiają, że 
pacjenci mają problem z po-
nownym zaśnięciem.

Skraca się wyraźnie czas 
ich snu i organizm nie rege-
neruje się w pełni. Bardzo 
często ten typ występuje 
u mężczyzn, którzy cierpią na 
przerost gruczołu krokowego 
co wywołuje parcie na mocz, 
podobnie u kobiet w okresie 
menopauzy, które borykają 
się z objawami przekwitania. 
Rano pacjenci czują się nie-
wyspani pomimo długiego 
czasu poświęconego na sen.

bezsennOść 
przejawiająca się 
przedwczesnym 
budzeniem.

Ten typ jest najbardziej 
charakterystyczny dla osób 
z depresją i osób starszych. 
Pacjent budzi się zwykle 
przed godziną 5 i ma trud-
ność w ponownym zaśnięciu, 
co skutkuje uczuciem nie-
wyspania i sennością w cią-
gu dnia.

Bardzo często powodem 
zaburzeń snu są złe nawyki, 
które negatywnie wpływa-
ją na sen. Dlatego też jedną 
z pierwszych zasad dobre-
go snu jest zmiana pewnych 
zachowań i wdrożenie kilku 
prostych zasad, aby zacho-
wać prawidłową higienę snu:

 � unikaj snu w ciągu dnia,
 � zachowuj  j ednako-
we godziny zasypiania 

i wstawania,
 � stosuj techniki relaksa-
cyjnych (czytaj książki za-
miast oglądać

 � telewizję),
 � dbaj o wysiłek fizyczny 
podczas dnia i odpowied-
nią dietę,

 � unikaj obfitych, ciężko-
strawnych posiłków przed 
snem

 � jeśli łatwo przyswajasz 
nabiał, wypij szklankę go-
rącego mleka przed poło-
żeniem się spać

 � unikaj pobudzających 
używek (kofeiny, nikoty-
ny, alkoholu), zwłaszcza 
w godzinach wieczornych

 � zażywaj relaksującą kąpiel 
przed snem

 � zapewnij sobie jak naj-

większy komfort w łóżku
 � zapewnij sobie ciszę 
w sypialni

nieleczOna przewlekła 
bezsennOść mOże 
przyczynić się dO 
rOzwOju zespOłu 
metabOlicznegO – 
cukrzycy, OtyłOści, 
nadciśnienia 
i mOże pOwOdOwać 
czterOkrOtne 
zwiększenie 
ryzyka chOrOby 
niedOkrwiennej serca. 

Dlatego bardzo istotne jest 
podjęcie właściwego lecze-
nia bezsenności. Stosować 
możemy terapię niefarma
kologiczną oraz leczenie 
farmakologiczne.
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wśród pacjentów 
wciąż panuje błędne 
przeświadczenie, że 
tylkO lek nasenny 
jest jedyną skuteczną 
metOdą leczenia 
prOblemów ze snem. 

Leki nasenne – zwłaszcza 
te przepisywane na receptę 
są preparatami znoszącymi 
objawy – jednak nie usuwa-
ją przyczyny bezsenności. 
Krótkotrwale przynoszą ulgę 
jednak przy długotrwałej te-
rapii mogą nawet zaostrzyć 
i pogłębić problem.

Ze względu na wiele dzia-
łań niepożądanych, które wy-
nikają z przyjmowania leków 
nasennych, a przede wszyst-
kim ryzyko wystąpienia to-
lerancji, środki te powinny 
być stosowane krótko i w mi-
nimalnej skutecznej dawce. 

wybór leku, jegO 
dawka Oraz czas 
leczenia pOwinien 
być dOstOsOwany 
indywidualnie dO 
każdegO pacjenta Oraz 
rOdzaju bezsennOści.

Schemat leczenia powinien 
rozpoczynać się od rozpo-

znania przyczyny i określenia 
typu bezsenności. Następ-
nie należy usunąć czynniki 
zewnętrzne, zwalczyć cho-
roby towarzyszące, leczyć 
zaburzenia lękowe i depresje, 
wdrożyć leczenie objawowe 
(w tym niefarmakologiczne): 
psychoterapię, muzykotera-
pię, masaż, terapię manualną 
i ćwiczenia ruchowe. Jeśli 
powyższe działania nie przy-
czynią się do poprawy jakości 
snu należy sięgnąć po środki 
nasenne stosowane bez re-
cepty (homeopatię, prepa-
raty ziołowe, melatoninę, leki 
przeciwhistaminowe) aby na 
końcu w razie konieczności 
zastosować leki nasenne na 
receptę.

W przypadku zaawanso-
wanej bezsenności należy 
pamiętać, że leczenie nie po-
winno opierać się jedynie na 
środkach nasennych!

Z ziołowych preparatów 
warto wybierać te, które 
w swoim składzie posiada-
ją melisę lekarską, ekstrakt 
z szyszek chmielu, rumia-
nek pospolity, kozłek lekar-
ski. Preparaty te stosowane 

doustnie w formie tabletek, 
kapsułek oraz postaci płyn-
nych (syropy, nalewki her-
baty) korzystnie wpływają 
na jakość snu i pozbawio-
ne są poważnych działań 
niepożądanych.

Postuluje się również 
związek występowania 
bezsenności z niedoborem 
magnezu. Uspokajające 
działanie preparatu magne-
zu wynika z faktu, że jest on 

antagonistą wapnia i prze-
ciwdziała uwalnianiu sub-
stancji pobudzających. 
Występuje on zazwyczaj 
w preparatach razem z wita-
miną B6, która zwiększa jego 
wchłanianie i przyczynia się 
do prawidłowego funkcjo-
nowania układu nerwowego.

szacuje się, że na 
zaburzenia snu 
w pOstaci bezsennOści 
cierpi Ok. 40% naszegO 
spOłeczeństwa. 

Jest to poważny problem 
dotykający każdej ze sfer na-
szego życia. Leczenie tej dole-
gliwości jest trudne, wymaga 
czasu i współpracy lekarza, 
farmaceuty oraz pacjenta. 
Odpowiednia edukacja jest 
jednym z elementów leczenia 
bezsenności.

pamiętaj! gdy prOblem 
bezsennOści dOtknął 
również ciebie spytaj 
O pOradę swOjegO 
farmaceuty – w razie 
kOniecznOści 
pOdpOwie jak sObie 
z nią radzić, dObierze 
leki bez recepty, bądź 
zasugeruje wizytę 
u lekarza.

36 Porady z Apteki nr 04/2019

Leki nasenne 
– zwłaszcza te 
przepisywane 
na receptę są 
preparatami 

znoszącymi 
objawy – jednak nie 

usuwają przyczyny 
bezsenności. 

Krótkotrwale 
przynoszą ulgę 

jednak przy 
długotrwałej 
terapii mogą 

nawet zaostrzyć 
i pogłębić problem.
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Sny umożliwiają 
nam kontakt 

z głęboką 
warstwą naszego 

istnienia…
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O
d najdawniej-
szych czasów ist-
nieje wiara w sny. 
Od zamierzchłych 

dziejów poświęcano ogrom-
ną ilość dzieł z wykładnia-
mi snów. Starożytni kapłani 
gruntowali swoją potęgę in-
terpretacjami przeżyć sen-
nych. Obecnie w  dobie 
wielkich osiągnięć nauki, 
panowania komputerów i ro-
zumu, wiara w sny uważana 
jest w wielu przypadkach za 
przesąd. Były jednak okresy 
w życiu ludzkości, gdy do 
znaczenia znów przywią-
zywano niezmiernie decy-
dującą wagę. Dzisiaj nawet 
najbardziej uczeni ludzie 
przyznać muszą , że w nas 
samych i tuż obok nas, dzie-
je się coś, czego zdrowym 
rozsądkiem i największym 
rozumowaniem wytłuma-
czyć się nie da.

Sen jest procesem, w któ
rym spędzamy jedną trzecią 
życia. Sen jest niezbędny 
do normalnego funkcjo
nowania człowieka, gdyż 
jego długotrwały brak może 
prowadzić do halucynacji, 
a nawet do śmierci. Dobrze, 
jeśli śpimy spokojnie, a nasze 
marzenia senne niosą ukoje-
nie. Niestety nie zawsze tak 
jest. Bezsenność i zaburzenia 
snu powodują w końcu kosz-
marne sny, które sprawiają, 
że boimy się zasnąć.

Sny umożliwiają nam kon-
takt z głęboką warstwą na-
szego istnienia. Dobrze jest 
kiedy jesteśmy otwarci na 
świat własnych snów. Obec-
nie panuje przekonanie, że 
brak marzeń sennych jest 
szkodliwy, jednak nikt nie 
wie, dlaczego tak łatwo je 
zapominamy.

Trudno wytłumaczyć dla-
czego sny są pełne emocji 

i takie barwne. Wiele snów 
ma związek z niedawnymi 
przeżyciami, a mianowicie 
z radościami i smutkami. 
Sny mogą również przyno-
sić ulgę, bez konieczności 
przeżywania wszystkiego 
od nowa. Sny wykorzystu-
ją symbole, odzwierciedlają 
pragnienia.

Kiedy śpimy, nasz mózg 
porządkuje informacje, 
które otrzymał w ciągu 
dnia i miesza je z realnym 
doświadczeniami. Pod-
czas snu ciało odpoczywa, 
ale umysł nie przestaje pra-
cować. Konsoliduje nasze 
wspomnienia, reorganizuje 
je, wybiera przydatne infor-
macje, co ma wpływ na po-
prawę twórczego myślenia. 
Podczas snu mózg naprawia 
uszkodzenia, magazynuje, 
przetwarza, porządkuje i za-
pamiętuje nowe informacje, 

a niekiedy rozwiązuje proble-
my, z którymi nie radzimy 
sobie na jawie. Naukowcy 
dowiedli, że sen jest najlep-
szym kosmetykiem i podsta-
wą dobrej kondycji naszego 
organizmu.

W fazie snu  (NREM) 
bez szybkiego ruchu gałek 
ocznych, aktywność umy
słowa przypomina sposób 
myślenia na jawie. Pierw-
sza faza NREM - faza snu 
wolnofalowego następuje po 
około piętnastu minutach od 
zgaszenia światła. Wówczas 
czujemy senność. W dru-
gim etapie zapadamy w lek-
ki sen, a następnie osiągamy 
trzeci etap nazywany snem 
głębokim. 

Po dziewięćdziesięciu 
minutach osiągana jest fa
za REM. Charakteryzuje się 
skurczami mięśni, wzrostami 

i spadkami ciśnienia krwi, 
zmianami częstości pracy 
serca W tej właśnie fazie snu 
pojawiają się marzenia sen-
ne. Faza REM trwa od 5-30 
minut. Faza REM zwana 
fazą szybkiego ruchu gałek 
ocznych, nabiera bardziej 
twórczego i swobodnego 
charakteru. Każdy człowiek 
śni, czasami jednak nie pa-
miętając swoich marzeń sen-
nych. Sny to głosy instynktu 
z naszej podświadomości, 
najcenniejsze podpowiedzi. 
Marzenia senne są potwier-
dzeniem tego co ludzie prze-
żywają na jawie, tym co czują 
w życiu realnym, ale nieko-
niecznie świadomie.

Naukowcy badając nasz 
mózg odkryli co dzieje się 
z nim w czasie snu. Oso-
ba śpiąca skupia się na naj-

Psychologia

snów
Tekst Barbaras



38 Porady z Apteki nr 04/2019

Dzieci robiące sobie 
drzemkę w czasie 

dnia uczą się 
znacznie szybciej od 
swoich rówieśników, 

którzy tego nie robią. 

cd. ze str. 37

bardziej emocjonalnych 
częściach wspomnień. Do-
konany podczas snu pomiar 
aktywności mózgu potwier-
dził, że aktywne są jego re-
giony związane z emocjami 
i konsolidacją wspomnień. 
Ma to bardzo duże znacze-
nie dla naszej kreatywności. 

większOść naukOwców 
twierdzi, że w czasie 
snu dOchOdzi 
dO utrwalenia 
pamięci tegO cO 
się nauczyliśmy 
(utrwalenie śladów 
pamięciOwych 
i pOłączeń synaps).

Dzieci robiące sobie 
drzemkę w czasie dnia uczą 
się znacznie szybciej od swo-
ich rówieśników, którzy tego 
nie robią. Dobry sen przynosi 
dla uczącego więcej pożytku 
niż skracanie nocy w celu 
nadrobienia zaległości. Brak 
snu sprawia, że wielogodzin-
ne uczenie i wkuwanie ule-
ci i wiadomości nie zostaną 
zapamiętane.

W niektórych kulturach 
jeszcze do dzisiaj uważa 
się, że sen jest miejscem 
spotkań ze zmarłymi, ze-
tknięciem świata realnego 
ze światem przodków. Myślą 
oni, że sen przychodzi z ze-
wnątrz i ma magiczną moc.

We współczesnej psy
chologii poglądy na temat 
snu się zmieniają. Nastąpił 
zwrot w rozumieniu snów. 
Obecnie psychiatrzy i psy-
cholodzy twierdzą, że sen jest 
dziełem człowieka. Uważa-
ją, że sny są drogą do naszej 
podświadomości. Pozwalają 
rozpoznać co znajduje się 
w głębi człowieka, jaka jest 
wewnętrzna otchłań i tajem-
nica w człowieku. Poprzez 
analizę marzeń sennych mo-

żemy sprawdzić, co przeży-
wamy na polu świadomym 
i co harmonizuje z podświa-
domością, która ma wpływ 
na kształtowanie naszych 
zachowań. Dlatego psycho-
analiza kładzie duży nacisk 
na rozumienie snów. Sny 
mogą pokazać różne prze-
ciwności, gdyż w snach od-
słania się ich świat. Człowiek, 
który z natury jest bardzo 
łagodny, miewa bardzo emo-
cjonalne, a wręcz agresyw-
ne sny, nie pasujące do jego 
osobowości. Budząc się nie 
możemy zrozumieć dlacze-
go mamy takie dziwne sny, 
a one nam mówią, że mamy 
w sobie pokłady stłumionej 
agresji, o istnieniu których 
nie wiemy.

Uczeni zauważyli, że me
taforyczny przekaz płynący 
ze snu może pełnić w na
szym życiu przeróżne funk
cje. Sen może pojawić się po 
to, aby odreagować napięcia, 
stłumione myśli czy uczu-
cia. Sen może pełnić rolę 
kompensacyjną. Wyraża się 
ona w próbie zaspokojenia 
swoich pragnień, potrzebie 
bezpieczeństwa, poczuciu 
własnej wartości, zaniedba-
nej więzi z bliskimi czy po-
trzeb religijnych. Marzenia 
senne pojawiają się po to, aby 
na ich scenie mogły zaistnieć 
wydarzenia mówiące o pro-
blemach. Obrazy ze snów 
mogą również inicjować do 
ważnych zadań i doświad-

czeń życiowych. Marzenia 
senne pełnią też funkcję in-
spirującą, pokazując możli-
wość rozwiązania problemu 
zawodowego czy rodzinne-
go. Poprzez swoją symbo-
likę sny często pełnią rolę 
integrującą, ukazując nam 
nieakceptowane, skonflikto-
wane części naszej osobowo-
ści, aby pomóc w osiągnięciu 
pełnej harmonii. Podobną 
rolę odgrywają sny o treści 
erotycznej.

Warto pamiętać, że w jed
nym śnie możemy spotkać 
kilka jego funkcji, co po
może nam w prawidłowej 
interpretacji i zrozumie
niu symboli. Sny można ro-
zumieć na wiele sposobów 
w zależności od tego jaką 
funkcję mają pełnić w na-
szym życiu. Sny są normalną 
funkcją naszego mózgu, 
która jest poza świadomo-
ścią. Mózg pracuje stale, 
ale my zapamiętujemy 
tylko niewielkie frag-
menty marzeń sennych. 
Sny są tajemnicze i dlatego 
budzą w człowieku emo-
cje takie jak: strach, obawy, 
pragnienia.

Są różne rodzaje snów: 
ostrzegawcze, prorocze, 
powtarzalne, symbolicz
ne, prowadzące, korzystne 
i niekorzystne. Psycho-
logowie ukazują sny 
jako nasze dzie-
ła odsłaniające 
prawdę o nas sa-
mych. Kiedy śpi-
my usypiają też 
nasze mecha-
nizmy obron-
ne. Podczas 
snu jesteśmy 
wolni od róż-
nych form iluzji 
i racjonalizmu. 

Sen może pokazać nam 
prawdę o tym co dzieje się 
w świadomej rzeczywisto-
ści. Kiedy się budzimy, to in-
terpretacja snu odbywa się 
już w realnym świecie me-
chanizmów obronnych. Sen 
jest obiektywny, natomiast 
interpretacja już może być 
subiektywna. Należy więc 
z rozwagą i ostrożnie inter-
pretować marzenia senne. 
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Sen jest wyjątkową drogą 
do podświadomości. Mo-
żemy sprawdzić, na ile treść 
snów zgodna jest z naszym 
życiem czy poglądami. Sen 
czasami traktujemy jako sym-
bol, któremu przypisujemy 
możliwość harmonijnego 
połączenia różnych rzeczy-
wistości: świadomości i pod-
świadomości, które powinny 
pasować do siebie, a jeżeli nie, 
to trzeba szukać rozwiązania 
tego wewnętrznego konflik-
tu. Nie ma jednoznacznej in-
terpretacji marzeń sennych, 
dzisiaj jest taka a za tydzień 
może być inna. Zbyt sztywne 
trzymanie się magicznie ro-
zumianej interpretacji, może 
być oznaką lęku przed prawdą 
o sobie, którą przynosi we-
wnętrzny głos we śnie. W zro-
zumieniu snów nie wolno 
zapominać o uczuciach, trze-
ba ich słuchać. Bywa, że emo-
cje są ważniejsze od obrazów, 

które się pojawiają w snach. 
Często myślimy, że uczucia 
pojawiają się w konfrontacji 
z jakimś obrazem.

równie ważną kwestią 
jest zwrócenie 
uwagi na tO w jakich 
OkOlicznOściach 
życiOwych sen 
się pOjawił, cO 
pOprzedziłO 
pOjawienie się tych 
Obrazów. 

Sen może być wykorzysty-
wany jako forma diagnozy, 
która pomaga odszyfrować 
ukryte głęboko w psychice 
lęki i potrzeby. Dobrze, jeśli 
śpimy spokojnie, a nasze ma-
rzenia senne niosą ukojenie. 
Niestety nie zawsze tak jest. 
Bezsenność, zaburzenia snu, 
powodują w końcu koszmar-
ne sny, które sprawiają, że bo-
imy się zasnąć. Koszmary są 
wytworem naszego śpiącego 
mózgu.

Dzieci również mają ma-
rzenia senne, które mo-
gą tez być koszmarne. Nie 
jest to wynikiem oglądania 
strasznych bajek, gdyż na-
ukowcy udowodnili, że prze-
rażające sny mają również te 
dzieci, którym rodzice nie 
pozwalają oglądać takich 
dobranocek. 

marzenia senne 
małych dzieci są 
bardziej niezwykłe 
Od snów dOrOsłych, 
pOnieważ u nich 
funkcjOnuje grasica. 

Dzieci w wieku 3-5 lat często 
śnią o tym, że goni ich dzik, 
tygrys czy inne dzikie zwierzę. 
Jeśli dziecko mówi nam o tych 
obrazach, które zapamiętał ze 
snu, możemy być pewni, że 
boi się kogoś lub czegoś. Jeśli 
natomiast śni się dzieciom, że 
mogą się skaleczyć czy stracić 
palec albo rękę to znak, że bo-

ją się obcinania paznokci lub 
wizyty u fryzjera.

Kiedy udaje się nam za-
pamiętać sny odkrywamy 
zadziwiające historie. Po 
pewnym czasie odkrywa-
my, że to, co wydarzyło się 
w dniu dzisiejszym, już nam 
się śniło. Zastanawiamy się 
dlaczego w świecie realnym 
wydarzenia te pojawiają się 
po kilku dniach.

Sny są jednym z wielu spo
sobów poznawania siebie, 
są lustrem, w którym od
krywamy i widzimy siebie. 

Potwierdzają to, czego do-
wiadujemy się o sobie z in-
nych źródeł. Są one odbiciem 
naszego życia, dlatego aby 
mieć dobre sny, trzeba dobrze 
żyć. Do snów trzeba podcho-
dzić pozytywnie, nie należy 
ich się bać, gdyż mogą być sy-
gnałem ostrzegawczym mó-
wiącym o tym, że coś trzeba 
zmienić w naszym życiu.



Zadbane dłonie są naszą 
wizytówką, 

a zdrowe paznokcie 
największą ich ozdobą. 
Wygląd paznokci jest 

odzwierciedleniem naszego 
wieku, wykonywanego 
zawodu, stanu zdrowia. 

Paznokcie rąk i stóp 
zawsze przykuwają uwagę, 
mówiąc więcej o człowieku 
niż jego strój czy sposób 

zachowania.  
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Co mówią nam 
nasze paznokcie?

Tekst: BARBARAS

Zdrowe paznokcie są 
przezroczyste i mają zazwyczaj 
bladoróżowy kolor, dzięki 
siateczce naczyń krwionośnych 
znajdujących się pod płytką 
paznokciową. Są twarde i mocne. 
Zabezpieczają delikatną skórę 
palców stanowiąc ich ochronę.



Zadbane dłonie są naszą 
wizytówką, 

a zdrowe paznokcie 
największą ich ozdobą. 
Wygląd paznokci jest 

odzwierciedleniem naszego 
wieku, wykonywanego 
zawodu, stanu zdrowia. 

Paznokcie rąk i stóp 
zawsze przykuwają uwagę, 
mówiąc więcej o człowieku 
niż jego strój czy sposób 

zachowania.  
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BieLACTWO 
PAZNOKCi jest 

chorobą polegającą 
na pojawianiu się 

białych plam na 
płytce paznokcia. 

Choroba ta jest 
znana również 

pod nazwami 
:kwitnące paznokcie, 

bielactwo rzekome, 
leukonychia. 

Leczenie polega na 
ochronie paznokci, 

stosowaniu diety 
bogatej w wapń 

i używaniu 
właściwych odżywek.

cd. na str. 42

paznOkcie tO płytka 
rOgOwa pOkrywająca 
kOńce palców rąk 
i nóg. zbudOwane 
są z białka zwanegO 
keratyną, lipidów, 
wOdy, minerałów, 
pierwiastków, wapnia 
Oraz sieci naczyń 
krwiOnOśnych 
i limfatycznych.

Paznokcie składają się z :
 �macierzy zwanej też kie-
szenią paznokcia, gdzie 
zachodzą podziały ko-
mórkowe, które warun-
kują prawidłowy wzrost

 � obrąbka naskórkowego, 
który chroni przed zaka-
żeniami i infekcjami
 �płytki paznokcia zbudo-

wanej z keratyny, gdzie 
komórki zachodzą 

na siebie dachów-
kowato. Stano-
wią one martwą 
część paznok-
cia, gdyż nie są 

ukr wione ani 
unerwione.
 � obłączka, który 

znajduje się u podsta-
wy płytki i ma kształt 

półksiężyca
 �łożyska, na którym prze-
suwa się paznokieć w cza-
sie wzrostu

 � brzegu wolnego paznokcia
 � wału dookoła paznok-
ciowego, który otacza 
części górne oraz boczne 
paznokcia, zabezpiecza-
jąc go przed czynnikami 
zewnętrznymi.

Paznokieć ro-
śnie około 3 mi-

limetrów na 
t y d z i e ń . 

Grubość natomiast jest uwa-
runkowana genetycznie. Pa-
znokcie u ręki mają średnią 
grubość około 0,5 milimetra 
a u stopy są grubsze. Wzrost 
paznokci uwarunkowany jest 
w dużej mierze wiekiem ( 
u dzieci rosną szybciej u osób 
starszych wolniej ), odżywia-
niem, mikrourazami oraz 
chorobami .

Często nie zdajemy sobie 
sprawy z tego, jaką funk-
cję w naszym życiu pełnią 
paznokcie. A mianowicie 
ochraniają opuszki palców 
przed wszystkimi uszko-
dzeniami, zwiększają zdol-
ności podnoszenia małych 
przedmiotów, służą do dra-
pania, szczypania, zwiększają 
wrażliwość dotykową pal-
ców. Ponadto pełnią funkcję 
estetyczną oraz pomagają 
w diagnozowaniu chorób 
układowych i chorób skóry. 

Nasze paznokcie będą 
ozdobą dłoni kiedy będziemy 
pamiętać, żeby nie obgryzać 
paznokci, nie używać meta-
lowych pilników, nie wycinać 
skórek. Wrogami paznokci 
są również detergenty, go-
rąca woda, aceton zawarty 
w zmywaczach do paznokci, 
płyny do zmywania naczyń 
i do mycia szyb, urazy me-
chaniczne, wilgoć, choroby, 
złe odżywianie. Nie zawsze 
jesteśmy w stanie dokład-
nie określić przyczyny zmian 
w wyglądzie paznokci, po-
nieważ w wielu różne czyn-
niki nakładają się na siebie.

Przyczyn deformacji pa-
znokci jest wiele. Defekty 
kosmetyczne to zaburzenia 
takie jak:

 � bielactwo
 � bruzdy poprzeczne
 � bruzdy podłużne

 � łamliwość
 � onycholiza
 � zespół żółtych paznokci
 � zanikanie płytki 
paznokcia

 � rozwarstwianie płytki 
paznokcia

 � zakłęśnięcie płytki 
paznokciowej

 � przerost płytki paznokcia 
– szponowatość.

Bielactwo paznokci jest 
chorobą polegającą na po-
jawianiu się białych plam na 
płytce paznokcia. Choroba 
ta jest znana również pod na-
zwami :kwitnące paznokcie, 
bielactwo rzekome, leuko-
nychia. Leczenie polega na 
ochronie paznokci, stoso-
waniu diety bogatej w wapń 
i używaniu właściwych odży-
wek. Przyczyną wystąpienia 
przebarwień na paznokciach 
może być zaburzona prze-
miana materii, choroby in-
fekcyjne, zatrucia metalami 
ciężkimi, niedobór białka, 
niedokrwistość, niewydol-
ność nerek oraz niedobór 
cynku. Czasami białe plamki 

na paznokciach nie wskazu-
ją na żadne schorzenia, gdyż 
są skutkiem niewłaściwego 
odsuwania skórek. W tym 
przypadku zanikają samo-
istnie. Trwałe zbielenie pa-
znokci towarzyszy marskości 
wątroby oraz zespołowi ner-
czycowemu i związane jest 
z obniżeniem albumin w su-
rowicy krwi.

Bruzdy poprzeczne zwa-
ne też liniami Beau są spo-
wodowane uszkodzeniami 
korzenia paznokcia. Przy-
czyna występowania tego de-
fektu tkwi z reguły w diecie, 
zaburzeniu metabolizmu, 
przyjmowanych lekach oraz 
przeżyciach psychicznych. 
Zmiany te mogą świadczyć 
o zapaleniu wątroby lub na-
gromadzeniu toksyn. Jeśli 
paznokcie odrastają a bruz-
dy pozostają należy udać się 
do lekarza.

Pionowe bruzdy na pa-
znokciach są typowe dla 
osób starszych. Zmiany te 
częściowo wynikają z mniej-
szego nawodnienia płytki 
i macierzy. Wąskie prążki na 
paznokciach mogą świad-
czyć o tym, że mamy pro-
blem z układem krążenia, 
zaburzona jest gospodarka 
hormonalna albo choruje-
my na łuszczycę lub łysienie 
plackowate.

Łamliwość paznokci jest 
powodowana zbyt małą ilo-
ścią substancji tłuszczowych 
albo pierwiastków takich jak: 
żelazo, krzem, cynk, magnez. 
Nadmierna kruchość może 
też być spowodowana zaka-
żeniem grzybicą. Często jest 
też objawem dolegliwości 
takich jak: niedoczynność 
tarczycy, cukrzycy czy niedo-
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Przy problemach 
z łamliwymi 

paznokciami 
pomocne będą 

preparaty 
zawierające skrzyp 

polny, pokrzywę 
lub drożdże oraz 

jedzenie produktów 
zawierających 
galarety, gdyż 

żelatyna utwardzi 
łamliwe paznokcie.

cd. ze str. 41

żywienia. Przy problemach 
z łamliwymi paznokciami 
pomocne będą preparaty 
zawierające skrzyp polny, 
pokrzywę lub drożdże oraz 
jedzenie produktów zawiera-
jących galarety, gdyż żelatyna 
utwardzi łamliwe paznokcie. 
Bardzo ważne jest, aby jak 
najczęściej natłuszczać rę-
ce i paznokcie kremem oraz 
podczas kontaktu z różnymi 
detergentami nasze ręce były 
w rękawiczkach.

Onycholiza jest chorobą 
paznokci, która występuje za-
równo u kobiet jak i u męż-
czyzn w  różnym wieku. 
Charakteryzuje się ona od-
dzielaniem się płytki paznok-
cia od łożyska, w to miejsce 
wchodzi powietrze, a wraz 
z nim różne zabrudzenia. Pod-
powietrzenie pod płytką pa-
znokciową może mieć kolor 
biały, żółty, a czasami aż czar-
ny. Zmiany powiększają się 
dopóki nie oddzieli się jedna 
trzecia paznokcia. 

Zakażenie paznokci w tym 
przypadku jest związane z in-
fekcjami bakteryjnymi jak 
paciorkowce, czy zakażenie 
grzybami. Najczęściej przy-
czyną tej choroby są toksyczne 
czynniki jak benzyna, zmywa-
cze i rozpuszczalniki. Onycho-
liza jest też wynikiem takich 
chorób jak łuszczyca, nad-
czynność lub niedoczynność 
tarczycy, anemii, czy cukrzycy. 
Onycholizę powodują tak-
że stany zapalne nerwów, sa-
mouszkodzenia, antybiotyki. 
Paznokcie przy tym defekcie 
należy maksymalnie skrócić 
oraz unikać wilgoci i brudu.

Zespół żółtych paznokci 
może być skutkiem palenia 
papierosów, używania ciem-
nych lakierów do malowania 

paznokci, świadczyć o cho-
robach takich jak: grzybica 
paznokcia, zapalenie zatok, 
zapalenie opłucnej, niewy-
dolności krążenia oraz o pro-
blemach z powodu przebytej 
żółtaczki czy działaniu nie-
których leków.

Zanikanie płytki paznok
cia jest to proces który prze-
biega stopniowo. Przeważnie 
jest skutkiem takich chorób jak 
łuszczyca paznokcia czy uwa-
runkowań genetycznych. Płyt-
ka paznokcia może też zanikać 
w wyniku stanów zapalnych.

Rozwarstwianie płytek 
paznokcia polega na tym, że 
płytka rozszczepia się na kil-
ka warstw rozpoczynając od 
brzegu wolnego. Przyczyną 
mogą być urazy mechanicz-
ne, detergenty oraz choroby 
nerek. Aby paznokcie roz-
warstwione poprawiły swoją 
kondycję, należy je natłusz-
czać (kąpiele w ciepłej oliwie) 
a dłonie zabezpieczać ręka-
wiczkami. W walce z rozwar-
stwiającymi się paznokciami 
pomoże odpowiednia dieta, 
gdyż takim paznokciom bra-
kuje witamin :A, E, H (bioty-
ny ),cynku, białka i witamin 
z grupy B. Należy jeść dużo 
świeżych warzyw i owoców 
(np. awokado, które jest bom-

bą witaminową),ryb, nabiału, 
chudego mięsa.

Zaklęśnięcie płytki pa
znokciowej jest to talerzy-
kowate zagłębienie płytki na 
paznokciach. Przyczyną tego 
schorzenia jest brak żelaza 
lub uwarunkowania dzie-
dziczne, brak witamin czy 
mikroelementów.

Nadmierny przerost 
płytki paznokcia może 
być nabyty lub wrodzony. 
Szponowatość jest spowo-
dowana przez stan zapalny, 
który pojawia się w wyni-
ku urazów mechanicznych, 
noszenia ciasnego obuwia 
czy też właściwej higieny. 
Schorzenie to towarzyszy 
również w niektórych przy-
padkach cukrzycy. Szpo-
nowatość może dotyczyć 
jednego lub kilku paznokci. 
Przyczyną tej dolegliwości 
są zaburzenia neurotroficz-
ne lub patologiczne. 

Objawia się w postaci cha-
rakterystycznych paznokci 
w kształcie baranich rogów. 
Paznokieć staje się grubszy 
niż zazwyczaj i zmienia ko-
lor na szarozielony czy ciem-
nobrunatny i wykrzywia się. 
Przerost płytki paznokcio-
wej częściej dotyka paznokci 
stóp u osób starszych .Płytka 
staje się tak twarda, że nie 
można praktycznie jej ob-
ciąć. Szponowatość leczy się 
chirurgicznie.

każda zmiana kształtu 
paznOkci mówi nam 
wiele O stanie naszegO 
zdrOwia.

Kiedy paznokcie przybie-
rają kształt szkiełka od zegar-
ka, są okrągłe i uwypuklone 
to może świadczyć o zabu-
rzeniu funkcjonowania płuc, 
wadach wrodzonych serca 

czy zaburzeniach przewodu 
pokarmowego.

Natomiast paznokcie nad
miernie wysklepione na ze-
wnątrz, to sygnał, że serce 
albo wątroba nie funkcjonuje 
prawidłowo.

Gdy zauważymy paznok
cie szersze niż dłuższe, to 
możemy spodziewać się, że 
chorujemy na dziedziczne 
choroby serca.

Krótkie i płaskie paznok
cie sygnalizują o osłabieniu 
funkcji jajników.

Bardzo krótkie paznokcie 
mogą świadczyć, że mamy 
dziedziczne obciążenie dróg 
moczowych.

Jeżeli mamy długie, wąskie 
i wysklepione paznokcie 
najprawdopodobniej poja-
wią się problemy z nerkami.

Każdy , kto chce mieć 
zdrowe i zadbane paznokcie 
u rąk i stóp powinien wła
ściwie się odżywiać, leczyć 
współistniejące choroby, 
nosić odpowiednie obuwie. 

Ważna jest odpowiednia 
pielęgnacja i dieta zawie-
rająca białko (mleko, sery, 
jajka, ryż), wapń (mleko, se-
ry), żelazo (natka pietrusz-
ki), krzem (świeże warzywa, 
owoce),kakao (czekola-
da gorzka), cynk (kapusta, 
buraki).

Wzbogacenie diety o pro-
dukty z witaminą B, która 
znajduje się w orzechach 
ziemnych, soczewicy, wą-
trobie, kalafiorze czy sar-
dynkach na pewno poprawi 
wygląd i estetykę paznokci. 
Jeśli regularnie będziemy na-
wilżać dłonie, nakładać olej 
roślinny czy masło klarowa-
ne na paznokcie unikniemy 
wielu chorób paznokci.



r e k l a m a
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Człowiek to istota, która potrafi czuć, kochać, 
myśleć, tworzyć przeróżne dzieła, współpracować 

z innymi. Każdy człowiek ma charakterystyczne 
cechy osobowości, które tworzą sposób myślenia 

i zachowania. Pod wpływem przeróżnych 
czynników cechy te mogą ulec zaburzeniu, które 
z psychologicznego punktu widzenia są błędne

Zaburzenia  
cech osobowości

OsObOwOść człOwieka 
tO niepOwtarzalny 
układ cech 
psychicznych, 
intelektualnych 
i spOłecznych. 
OsObOwOść jest tym, 
cO dO nas należy, ale 
nie Od nas wyłącznie 
zależy. 

Relacje społeczne, w ja-
kie wchodzi człowiek, mają 
znaczący wpływ na kształ-
tującą się jego osobowość. 
Ważnymi aspektami mają-
cymi wpływ na osobowość 
człowieka jest światopogląd, 
pojęcie wartości, plany ży-
ciowe i emocje, którymi się 
w swoim życiu kieruje. Oso-
bowość to końcowy wytwór 
nawyków poszczególnych 
jednostek, które wyróż-
niają daną istotę od innych 
członków grupy. Rzetelny 
obserwator zauważy, że oso-
bowość obejmuje charakter, 
postawy moralne, tempe-
rament, intelekt, wszelkie-
go rodzaju uzdolnienia.  

  
Na kształtowanie osobowo-
ści mają wpływ: doświadcze-
nia z wczesnego dzieciństwa, 
zachowania osób dorosłych, 
grupa rówieśnicza, decyzje 
z okresu dojrzewania oraz 
typ układu nerwowego. Oso-
bowość steruje procesami 
radzenia sobie w życiu. Sta-
nowi o możliwości psycho-
logicznego przystosowania 
się lub nie.

 Zaburzenia osobowości są 
to kryzysy psychiczne, które 
pojawiają się w naszych za-
chowaniach na trwale i nie 
przemijają z czasem. Zabu-
rzone cechy utrudniają re-
lacje z innymi ludźmi oraz 
funkcjonowanie w społecz-
ności. Dotyczy to również 
innego, jak w ustalonych ka-
nonach postępowania zacho-

wań i przeżywania siebie. Te 
inne cechy utrudniają życie 
rodzinne i zawodowe 

 
wśród zaburzeń cech  
OsObOwOści 
wyróżniamy:

 � osobowość paranoiczną
 � osobowość schizoidalną
 � osobowość dyssocjalną
 � osobowość chwiejną 
emocjonalnie 

 � osobowość histrioniczną
 � osobowość anankastyczną
 � osobowość unikającą 
(lękliwą)

 � osobowość zależną

OsObOwOść
paranOiczna 

Bazą do rozwoju osobo-
wości paranoicznej jest po-
czucie lęku, niepewność, 

błędy w procesach myślo-
wych charakteryzujące się 
postrzeganiem różnych 
zjawisk tylko w skrajnych 
aspektach, które uniemoż-
liwiają dostrzeganie całego 
spektrum danych zjawisk lub 
tego, co jest pomiędzy nimi. 
Człowiek z paranoicznym 
zaburzeniem cech osobo-
wości to osoba przeczulona 
na swoim punkcie, nieufna, 
która utożsamia się z wy-
myślonymi, nieprawdziwy-
mi urojeniami. Osobę taką 
charakteryzuje nadmierna 
wrażliwość na przeróżne po-
rażki i odrzucenie, skłonność 
do interpretowania neutral-
nych sądów o sobie jako wro-
gich i pogardliwych. Ludzie 
z tymi cechami nieustannie 
podejrzewają swoich part-



Osobowość 
paranoiczna jest 

trudna do leczenia, 
gdyż osoby takie 

uważają, że im nic 
nie dolega i nie chcą 

poddać się terapii.

cd. na str. 46

krytyki, cechuje ich nieustę-
pliwość, przecenianie wła-
snych możliwości, skłonność 
dążenia do wybranego celu 
za wszelką cenę. Paranoicy 
są wrodzy, mściwi, pragną 
odwetu, ponieważ uważają, 
że za wszelkie ich niepowo-
dzenia odpowiedzialni są in-
ni, a nie oni sami. 

Osobowość paranoiczna 
jest trudna do leczenia, gdyż 
osoby takie uważają, że im 
nic nie dolega i nie chcą pod-
dać się terapii.

OsObOwOść
schizOidalna 

Przyczyny powstania za-
burzenia osobowości typu 
schizoidalnego są złożone. 
Składają się na to czynniki 
genetyczne, rodzinne, śro-
dowiskowe i indywidualne. 
Duże znaczenie w rozwoju 
tych zaburzeń osobowości 
ma to, czy w okresie dzieciń-
stwa rodzice bądź opieku-
nowie nie byli zbyt chłodni 
emocjonalnie w stosunku do 
dziecka, czy wręcz odwrot-
nie, nie narzucali się dziec-
ku oraz nie ingerowali zbyt 
mocno w jego sprawy. Jeżeli 
dziecko w okresie niemowlę-
cym przebywało pod opieką 
osoby niemiłej, oschłej, od-
trącającej dziecko, to w rezul-
tacie tego zaczęło wycofywać 
się, być zamkniętym w swo-

im świecie, odizolowywać 
się od otoczenia. Pierwsze 
objawy izolacji i wycofania 
można zauważyć w momen-
cie nawiązywania kontaktów 
z innymi osobami, gdy dzieci 
idą do przedszkola czy szko-
ły. Nie wolno bagatelizować 
tego typu zachowań swoich 
dzieci. Większość osób z za-
burzeniami osobowości typu 
schizoidalnego koncentruje 
się na własnej osobie, wła-
snych przeżyciach i potrze-
bach. Ludziom z tego typu 
zaburzoną osobowością nie 
są potrzebne kontakty emo-
cjonalne, wolą izolację, są 
bardzo wrażliwi i samotni. 
Dostarczają wielu proble-
mów rodzinie, znajomym, 
partnerom i  współpra-
cownikom. Każda bliskość  

OSOBOWOŚĆ PARANOiCZNA 
człowiek z paranoicznym zaburzeniem  
cech osobowości to osoba przeczulona na 
swoim punkcie, nieufna, która utożsamia się 
z wymyślonymi, nieprawdziwymi urojeniami. 
Osobę taką charakteryzuje nadmierna wrażliwość 
na przeróżne porażki i odrzucenie, skłonność do 
interpretowania neutralnych sądów o sobie jako 
wrogich i pogardliwych. 

nerów o zdradę, długo noszą 
w swoim sercu urazy i naj-
mniejsze nawet przykro-
ści. Paranoiczne zaburzenie 
cech osobowości to również 
brak poczucia humoru i dy-
stansu do swojej osoby, wro-
gość, czujność, przecenianie 
swojego znaczenia, cynizm, 
wieczne poczucie krzywdy, 

pragnienie bycia samowy-
starczalnym. Paranoicy cza-
sami całkowicie wycofują się 
z kontaktów społecznych, ży-
ją w nieustannym lęku, gdyż 
są przekonani, że inne oso-
by pragną ich nieszczęścia 
i źle im życzą, wszędzie do-
patrują się kłamstwa i mani-
pulacji. Ludzie ci nie znoszą 
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Osobowość 
paranoiczna jest 

trudna do leczenia, 
gdyż osoby takie 

uważają, że im nic 
nie dolega i nie chcą 

poddać się terapii.

cd. ze str. 45

budzi w tych osobach lęk, 
więc narzucają one sobie dy-
stans tym większy, im bliższe 
relacje zaczynają je z kimś 
łączyć. Osoby schizoidalne 
mają problemy z rozwinię-
ciem zdolności, okazywa-
nia uczuć. Są szczególnie 
wyczulone na wszystko, co 
grozi ograniczeniem ich 
wolności i niezależności. Są 
skąpe w okazywaniu uczuć 
i czują się nieszczęśliwe, 
gdy partner okazuje im swe 
uczucia w sposób ostenta-
cyjny. Osoba dorosła z tym 
schorzeniem to wyjątkowy 
samotnik, który nie ma zna-
jomych, a nawet z rodziną 
nie utrzymuje bliskich kon-
taktów. Często zachowuje się 
i ubiera dziwacznie w spo-
sób nieakceptowany przez 
społeczeństwo.

OsObOwOść
dyssOcjalna 

U podłoża przyczyn dysso-
cjalnego zaburzenia osobo-
wości leżą czynniki wrodzone 
zwane też biologicznymi oraz 
czynniki środowiskowe, zwa-
ne zewnętrznymi. 

Wśród czynników wro
dzonych wyróżnia się nie-
prawidłowe funkcjonowanie 
sieci neuronalnych, powo-
dujące trudności w kontroli 
impulsów i zachowań agre-
sywnych, nieodczuwanie 
empatii oraz wyrzutów su-
mienia. Osoby te poszukują 
mocnych wrażeń. Czynnika-
mi zewnętrznymi powodu-
jącymi rozwój osobowości 
dyssocjalnej jest między in-
nymi brak poczucia bezpie-
czeństwa, niezaspokojona 
potrzeba miłości w dzieciń-
stwie, niewłaściwe relacje 
w rodzinie, chaos oraz prze-
moc, uzależnienie od alko-
holu czy narkotyków. 

Osoby takie nie znajdują 
oparcia wśród najbliższych 
i zaczynają blokować w so-
bie emocje. Brak lub niewła-
ściwy wzorzec okazywania 
dziecku uczuć uniemożliwia 
mu rozpoznawanie stanów 
emocjonalnych i korzystania 
z nich na co dzień. U osób 
z tymi zaburzeniami pojawia 
się przeświadczenie, że każda 
forma przeżywanych uczuć 
jest oznaką słabości.

 
Osoby dyssocjalne zwane 

też aspołecznymi, charakte-
ryzują się agresywnością, 
skłonnością do stosowania 
przemocy, znikomym po
ziomem współczucia, chło
dem emocjonalnym. Ludzie 
aspołeczni uporczywie nie-
przestrzeganą obowiązują-
cego porządku społecznego 
i moralnego. Wszelkie ich 
działania są wynikiem chłod-
nej kalkulacji i dobrowolne-
go wyboru i prowadzą do 
tego, aby zaspokoić własne 
potrzeby kosztem innych 
osób.

 Ludzie z osobowością 
dyssocjalną zakłócają po
rządek publiczny, wdają 
się w bójki, zachowują się 
prowokacyjnie i zaczep
nie. Osobowość aspołeczną 
charakteryzuje łatwość do 
wybuchania gniewem, bra-
kiem kontroli swoich reak-
cji, dążeniem do dominacji 

Osoby  
dyssocjalne  
charakteryzują się agresywnością, 
skłonnością do stosowania przemocy, 
znikomym poziomem współczucia, 
chłodem emocjonalnym. ludzie 
aspołeczni uporczywie nieprzestrzeganą 
obowiązującego porządku społecznego 
i moralnego. wszelkie ich działania 
są wynikiem chłodnej kalkulacji 
i dobrowolnego wyboru i prowadzą do 
tego, aby zaspokoić własne potrzeby 
kosztem innych osób. 
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Nieraz zauważamy, 
że dzieci dziwnie 

się zachowują 
chcąc zwrócić 

na siebie uwagę 
tylko dlatego, że 
bycie skarconym 

jest mniej 
bolesne niż bycie 

zignorowanym. 

cd. na str. 48

nad innymi czy pokazywanie 
swojej siły i niezależności. 
Osoby te nie mogą utrzymać 
trwałych związków z inny-
mi, nie potrafią przeżywać 
poczucia winy, mają skłon-
ność do obwiniania innych 
za swoje czyny. Dyssocjalne 
zaburzenie osobowości nie 
jest czynnikiem zwalniają-
cym od odpowiedzialność 
za dokonane czyny. 

OsObOwOść 
chwiejna 
emOcjOnalnie

 Osobowość chwiejna 
emocjonalnie dzieli się na 
dwa podtypy:

 �  typ impulsywny
 �  typ borderline 
(pograniczne)

 Zaburzenie osobowości 
chwiejne emocjonalnie typ 
impulsywny charakteryzuje 
się gwałtownością zachowań, 
niestabilnością emocjonalną, 
wybuchami gwałtownych 
zachowań, wrogością, tysią-
cem kłębiących się w głowie 
myśli, nienawiścią, dużym 
napięciem w sobie. 

Osoby z tym typem za-
burzenia wykazują wrogą 
postawę wobec otoczenia, 
wyżywają się zarówno na so-
bie jak i na innych, bywają 
nieprzewidywalne w swo-
ich reakcjach, zwłaszcza na 
krytykę. Trudno im praco-
wać systematycznie, bo gdy 
nie widzą natychmiastowych 
wyników czy korzyści znie-
chęcają się.

 
przyczyną zaburzenia 
OsObOwOści typu 
bOrderline mOgą być: 

 � poważne zaniedbanie 
dzieci,

 � długotrwała rozłąka 

dzieci z rodzicami czy 
opiekunami, 

 � przeżyte traumy w dzieciń-
stwie, wpływ negatywnie 
i krytycznie nastawionych 
najbliższych, 

 �maltretowanie (słowne, 
fizyczne i emocjonalne) 
dzieci oraz niekorzystne 
czynniki zewnętrzne. 

zaburzenie 
OsObOwOści chwiejnej 
emOcjOnalnie typ 
bOrderline najczęściej 
Objawia się tym, że 
OsOba taka niezwykle 
silnie pragnie 
bliskOści z drugą 
OsObą, a jednOcześnie 
bOi się dOminacji 
drugiej OsOby 
i również Odczuwa lęk 
przed pOrzuceniem. 

Prowadzi to do silnego na-
pięcia emocjonalnego, wyni-
kiem czego może być próba 
samobójcza czy okaleczenie 
się. Osobowość typu bor-
derline występuje częściej 
u kobiet niż u mężczyzn. In-
ne objawy charakterystyczne 
dla tego typu zaburzenia to 
napady paniki, zaburzenia 
nastroju, różne natręctwa, 
bóle różnych części ciała czy 
objawy neurologiczne, nie 
mające podłoża organicz-
nego. U chorych z tego ty-
pu zaburzeniami zauważyć 
można nadużywanie sub-
stancji psychoaktywnych, 
zaburzenia w odżywianiu 
się oraz perwersje seksualne. 

Osoby takie przejawiają 
trudność w jednoczesnym 
odbieraniu dobrych i złych 
cech innych osób. Postawy 
wobec innych osób bywa-
ją chwiejne, od uwielbienia 
do nienawiści. Ludzie ci nie 
mają jasności obrazu wła-
snej osoby, brakuje im pre-
cyzyjnych celów w działaniu, 

szybko angażują się w inten-
sywne i niestabilne związki. 
Odczuwają uczucie pustki, 
braku sensu życia. Ludziom 
z osobowością pograniczną 
trudno wytrzymać samym 
ze sobą. Pozostają w cią-
głym kryzysie, przesadzają 
we wszystkim, za dużo wy-
magają od siebie.

OsObOwOść 
histriOniczna

Czynnikami, które mają 
wpływ na kształtowanie się 
osobowości histrionicznej 
są czynniki genetyczne, tem-
perament oraz wychowanie 
i procesy rozwojowe dziecka. 
Źródłem zaburzeń tego typu 
są negatywne doświadczenia 
z dzieciństwa. Opiekunowie, 
którzy dali odczuć dziecku, 
że jest lekceważone, nieko-
chane, niepotrzebne ignoru-
jąc jego potrzeby, problemy 
czy zainteresowania spowo-
dowali ukształtowanie się 
niskiego poczucia własnej 
wartości dziecka. Nieraz za-
uważamy, że dzieci dziwnie 
się zachowują chcąc zwrócić 
na siebie uwagę tylko dlatego, 
że bycie skarconym jest mniej 
bolesne niż bycie zignoro-
wanym. Człowiek dorosły 
z tym zaburzeniem osobo-
wości chce sobie zrekompen-
sować straty z dzieciństwa 
poprzez zabieganie o wzglę-
dy ze strony otoczenia. 

Osoby histrioniczne czują 
się niedocenione, jeśli nie są 
w centrum zainteresowa
nia, dlatego używają róż
nych teatralnych gestów, 
próbując przyciągnąć uwa
gę uwodząc otwarcie czy 
flirtując. Kuszą wyglądem, 
zachowaniem, nadmiernie 
eksponując swój erotyzm. 
Osoby z zaburzeniem oso-
bowości tego typu w żywy 

sposób reagują na otocznie, 
są ciepłe, energiczne, sym-
patyczne, mają dobrą intu-
icję. Tacy ludzie robią wielkie 
przedstawienie z zupełnie 
nieistotnych spraw, przesad-
nie dbają o swój wygląd, boją 
się o własną skórę. 

Człowiek z histrionicz
nym zaburzeniem jest do
skonałym manipulantem, 
ma wygórowane oczekiwa
nia ze strony otoczenia, a za
niżone wobec własnej osoby. 
Swoje niepowodzenia od razu 
puszcza w niepamięć, jedno-
cześnie długo pamięta zanie-
dbania innych. Lubi zwracać 
powszechną uwagę i zain-
teresowanie, jest niezwykle 
wrażliwy na społeczną oce-
nę i zwraca ogromną uwagę 
na towarzyskie konwenanse, 
często przesadzone. Osoba 
taka staje się dla najbliższego 
otoczenia udręką, pasożytuje 
na cudzej litości i współczu-
ciu. Skoncentrowany na sobie 
i własnych problemach nie 
liczy się z uczuciami czy inte-
resem innych, nawet najbliż-
szych mu osób. Uczuciowość 
tych osób jest ulotna i płytka. 
Śmieje się i płacze z byle jakie-
go powodu.
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cd. ze str. 47

Osobowość  
HiSTRiONiCZNA 
źródłem zaburzeń tego typu 
są negatywne doświadczenia 
z dzieciństwa. Opiekunowie, 
którzy dali odczuć dziecku, że 
jest lekceważone, niekochane, 
niepotrzebne ignorując 
jego potrzeby, problemy czy 
zainteresowania spowodowali 
ukształtowanie się niskiego 
poczucia własnej wartości dziecka

OsObOwOść 
anankastyczna

 Przyczyny powstania za-
burzeń cech osobowości typu 
anankastycznego upatruje 
się w cechach biologicznych, 
cechach osobowości i cha-
rakteru, który już dana oso-
ba posiada. Inną przyczyną 
może również być sposób 
wychowania, a w szczegól-
ności zbyt duża kontrola 
nad dzieckiem, negatywne 
ocenianie postępów, zbyt 
wygórowane oczekiwania 
względem dziecka. Osoba 
z zaburzeniami tego typu to 
osoba perfekcyjna, przesad-
nie sumienna i skrupulatna, 
bardzo szybko odnosi suk-
cesy zarówno w szkole jak 
i w pracy. Anankasta wyko-
nuje czynności według ściśle 
ustalonego planu, charak-
teryzuje się uporem i nigdy 
nie jest spontaniczny i natu-
ralny. Relacje z innymi ludź-
mi mają charakter poważny 
i formalny. 

 Osoba taka wszystko musi 
mieć pod kontrolą i zapla-
nowane w najmniejszych 
szczegółach. Chce podpo-
rządkować sobie inne osoby 
i wymusić takie samo po-
stępowanie, które on uważa 
za właściwe. Jeśli jest na sta-
nowisku kierowniczym ma 
problemy z rozdzieleniem 
zadań, bo uważa, że nikt tak 
dobrze jak on tego nie wyko-
na. Anankastę cechuje skąp-
stwo i ostrożność. Pieniądze 
postrzega jako dobro i lubi je 
gromadzić. Nie umie podej-
mować decyzji jeśli jest ona 
zależna od zmiany wcześniej 
ustalonego harmonogramu 
czy instrukcji. 

Dominującym uczuciem 
jest strach przed zmianami. 

Ludzie o osobowości anan-
kastycznej mają też tendencje 
do gromadzenia i przecho-
wywania bezwartościowych 
przedmiotów. Zaniedbu-
ją wszelkie przyjemności 
i kontakty z innymi ludźmi, 
są uparci i koncentrują się 
na szczegółach. Przesadnie 
kultywują tradycje związane 
z życiem rodzinnym, moral-
nością czy religią. 

Osoba anankastyczna, 
która jest rodzicem, stara się 
wprowadzić surowe zasa-
dy i narzuca dzieciom swoją 
dyscyplinę, dużo wymaga 
od siebie i od swoich najbliż-
szych. Pilnuje ustalonego po-
rządku, często nie okazuje 
serdeczności, ogranicza się 
do wydawania rozkazów.

OsObOwOść 
unikająca

 Osobowość unikająca 
charakteryzuje się tym, że 
na pierwszy plan wysuwają 
się trudności w kontaktach 
interpersonalnych. Osoba 
lękliwa dąży do bycia akcep-
towanym i pragnie relacji 
z innymi ludźmi, ale jej za-
niżona, nieprawidłowa sa-
moocena unika ich. Osoba 
z zaburzeniami osobowości 
typu lękliwego bardzo cierpi 
z powodu braku umiejęt-
ności nawiązywania więzi 
z innymi. Osoby te unika-
ją ludzi, ryzykownych wy-
zwań, popadają w izolację. Są 
bardzo wrażliwi, przeżywa-
ją upokorzenie, porzucenie 
czy odrzucenie. Osobowość 
unikająca charakteryzuje się 
również uporczywym napię-
ciem, niepokojem i uczu-
ciem lęku, niepewnością, 
nieśmiałością, nieprzystoso-
waniem do życia, nieatrak-
cyjnością i poczuciem małej 
wartości. 
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 Ludzie z zaburzeniem tego 
rodzaju ciągle się kontrolują 
i przesadnie analizują własne 
zachowanie. Ich styl życia 
uwarunkowuje dominującą 
potrzebę zapewnienia sobie 
poczucia bezpieczeństwa. 

Osoby z tą dolegliwością 
żywią przekonanie, że nie 
pasują do społeczeństwa, że 
są nieatrakcyjni, niegodni 
uwagi. Ludzie lękliwi bezu-
stannie znajdują się w cen-
trum swojego umysłu. Ze 
względu na swoje cechy, oso-
by lękliwe wybierają zawody 
wymagające pracy w poje-
dynkę, a nie w grupie. Oso-
ba unikająca bardzo obawia 
się pokazać swoje słabości. 
W osobowości lękliwej wy-
stępuje silna potrzeba wcho-
dzenia w relacje społeczne, 
które ze względu na lęk, nie 
zostają spełnione.

OsObOwOść 
zależna

 Do rozwoju osobowości 
zależnej może przyczynić się 
bardzo autorytarny lub nad-
miernie opiekuńczy sposób 
wychowania. Osoby takie 
mogły doświadczyć w dzie-
ciństwie niekorzystnych me-
tod wychowawczych, które 
przyczyniły się do osłabienia 
poczucia własnej wartości 
i niezależności. Osobowość 
zależna charakteryzuje się za-
chowaniami, których głów-
ną cechą jest stała zależność 
od innych osób. Ludzie, któ-
rzy mają tak zaburzoną oso-
bowość nie potrafią żyć bez 
innych osób, bez ich porad, 
bez kontaktu z nimi. Nie mu-
si to być tylko kontakt oso-
bisty czy fizyczny, czasami 
wystarczy rozmowa telefo-
niczna, sms. Osoby te nie po-
trafią podjąć żadnej decyzji 
samodzielnie. 

Osobowość  
ANANKASTYCZNA 
Osoba z zaburzeniami tego typu to 
osoba perfekcyjna, przesadnie sumienna 
i skrupulatna, bardzo szybko odnosi sukcesy 
zarówno w szkole jak i w pracy. anankasta 
wykonuje czynności według ściśle ustalonego 
planu, charakteryzuje się uporem i nigdy nie 
jest spontaniczny i naturalny. relacje z innymi 
ludźmi mają charakter poważny i formalny. 
Osoba taka wszystko musi mieć pod kontrolą 
i zaplanowane w najmniejszych szczegółach

Częste kontakty z drugą 
osobą zapewniają im bezpie-
czeństwo, pewność, że w ra-
zie potrzeby mogą liczyć na 
pomoc. Ludzie z osobowo-
ścią zależną mają wewnętrz-
ne poczucie niezdolności do 
samodzielnego istnienia bez 
drugiego człowieka. Bez sta-
łego kontaktu czują się nie-
pewnie, a czasami bezradnie. 

Brak możliwości skon
taktowania się drugim 
człowiekiem powoduje we
wnętrzne napięcia. Skut
kiem takich potrzeb jest 
oddanie wszelkich decyzji 
w ręce innych osób, ukry
cie własnych potrzeb, nie
możność stawiania żądań, 
domagania się czegokol
wiek. Osoby te ulegają cał-
kowicie potrzebom osób, od 
których są zależne, gdyż bo-
ją się, że będą samotne i nie 
będą umiały zatroszczyć się 
o siebie. 

 Człowiek z zaburzeniami 
zależnymi zachęca innych 
do podejmowania odpowie-
dzialności za swoje ważne 
lub mniej ważne decyzje ży-
ciowe, podporządkowując 
własne potrzeby potrzebom 
osób, od których są zależne, 
nadmiernie ulegając ich ży-
czeniom, bojąc sie osamot-
nienia. Samodzielne podjęcie 
jakiejkolwiek decyzji np. wy-
boru stroju, wywołuje uczu-
cie paniki. 

Często w życiu takich osób 
istnieje co najmniej jedna 
osoba, która jest odpowie-
dzialna za to, co dzieje się 
w jej życiu. Taką osobą może 
być rodzić, partner, współ-
małżonek, przyjaciel. Osoba 
zależna przekazuje wszystkie 
decyzje innym. Oni decydu-
ją o wyborze zawodu, kręgu 
przyjaciół czy znajomych, 
miejscu zamieszkania. 

Osoby z zależnym typem 
osobowości mają trudności 
z okazywaniem niezadowo-
lenia i rozczarowania z po-
stępowania tych, od których 
są zależni. 

Wolą zgodzić się na rzeczy, 
które uważają za niewłaści-
we niż zaryzykować utratę 
pomocy i przewodnictwa. 
Są przekonani, że sami nie 
dadzą sobie rady gdyż po-
zbawieni są wiary w samych 
siebie.

 

drOgi czytelniku, 
jeśli zauważyłeś 
u siebie któreś z wyżej 
Opisanych cech, które 
przeszkadzają ci 
i utrudniają cOdzienne 
życie a chciałbyś cOś 
zmienić na lepsze, 
pOszukaj pOmOcy 
u terapeuty czy 
w grupie wsparcia.
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niemOwlęta, dzieci 
i OsOby starsze są 
szczególnie narażOne 
na skutki działania 
niskiej temperatury. 

G
dy działa ona przez 
długi czas na tkan-
ki naszego orga-
nizmu – powstają 

odmrożenia. Bardzo często 
duża wilgotność powietrza 
i przenikliwy wiatr nasilają 
negatywny skutek działania 
mrozu na organizm czło-
wieka. Z reguły odmrożenia 

Odmrożenia  – pierwsza pomoc

Zima to pora roku, która 
najbardziej cieszy dzieci. 

Choć w tym sezonie 
„rozpieszcza” nas 

temperaturą, to nigdy 
nie należy jej lekceważyć. 
Śnieg, narty, snowboard, 

sanki – bardzo chętnie 
wielu z nas oddaje 

się uciechom białego 
szaleństwa w kraju oraz za 

granicą. i dlatego należy 
zwrócić szczególną uwagę 

na to, by nie nabawić się 
odmrożeń

dotyczą gorzej ukrwionych 
okolic ciała i miejsc szczegól-
nie narażonych na działanie 
zimna: nosa, uszu, palców 
rąk i stóp oraz policzków.

Ze względu na ciężkość, 
głębokość i rozległość dzie-
limy je w skali stopniowej. 

OdmrOżenie i° 
- dotyczy jedynie po-

wierzchniowych warstw 
naskórka. Charakteryzuje 
się bólem, świądem, skóra 
staje blada lub sinoczerwona 
oraz obrzęknięta. Docho-
dzi do przejściowych zabu-

rzeń w krążeniu krwi. Usta 
są spierzchnięte.

OdmrOżenie ii° 
- sięga głębszych warstw 

naskórka (częściowo war-
stwy rozrodczej). Objawia 
się pęcherzykami wypełnio-
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nymi płynem surowiczym, 
które wolno się goją, tworząc 
strupy.

OdmrOżenie iii° 
- to uszkodzenie naskór-

ka oraz skóry właściwej, 
a niekiedy też tkanek głębiej 
położonych. Określane jest 
czasem jako powierzchowna 
martwica skóry.

OdmrOżenia iV° 
- zmiany występują w ca-

łych częściach ciała, np. palca 
razem z kością. Dochodzi do 
martwicy głębokiej – która 
może prowadzić do samo-
istnej amputacji odmrożonej 
części ciała. Martwe tkanki 
usuwane są chirurgicznie.  
Z powodu martwicy tworzą 
się owrzodzenia skóry, na-
tomiast blizny i zniekształ-
cenia ciała mogą pozostać 
na zawsze.

leczenie OdmrOżeń
Gdy dojdzie do odmro-

żenia należy dążyć do moż-
liwie szybkiego rozgrzania 
zewnętrznego – miejscowego 
oraz wewnętrznego – całego 
ciała. Należy zdjąć mokrą 
i zimną odzież oraz biżuterię, 
następnie najlepszym spo-
sobem jest polewanie od-
mrożonej części ciała ciepłą 
wodą (nie gorącą!) oraz po-
danie osobie ciepłej wody lub 
herbaty. Kąpiele w wodzie 
o temperaturze wyższej grożą 
pogłębieniem uszkodzenia 
tkanek, ponieważ zmarznięta 
skóra jest bardziej podatna 
na oparzenia.

Odmrożone miejsce na-
leży na koniec opatrzyć ja-
łowym opatrunkiem, osobę 
poszkodowaną okryć. Jeśli 
odmrożenia dotyczą stóp 
i przekraczają I° - choremu 
nie wolno chodzić.

Pamiętać należy, że w każ-

dym przypadku stan po-
szkodowanego powinien 
ocenić lekarz. W przypad-
ku II° i wyższych pacjen-
towi podaje się surowicę 
przeciwtężcową. Nie wolno 
przekłuwać pęcherzy oraz 
nacierać czymkolwiek od-
mrożonych okolic. 

bardzO dObrym 
śrOdkiem na 
OdmrOżenia jest alOes 
– pObudza wzrOst 
naskórka, zwalcza 
infekcję i działa kOjącO 
Ogrzewając miejsce 
OdmrOżOne, gdyż 
zwiększa przepływ 
krwi.

Uwaga! Nie wolno po-
dawać poszkodowanemu 
alkoholu. 

Dla zdrowego człowieka 
nawet dłuższe przebywa-
nie w kilkunastostopnio-
wym mrozie nie stanowi 

zagrożenia, jednak co roku 
w Polsce dochodzi  do kilku-
dziesięciu zgonów z powodu 
wychłodzenia organizmu.  
 
Pamiętajmy, aby nigdy nie 
lekceważyć niskich tempe
ratur – przed wyjściem na 
mróz należy zadbać o odpo
wiedni ubiór, nie zapomina
jąc o czapce, rękawiczkach 
i szaliku. 

Twarz należy posmarować 
tłustym kremem, usta zabez-
pieczyć pomadką ochronną 
i dużo się ruszać – co z pew-
nością poprawi nam krą-
żenie oraz samopoczucie.  
 
O specjalne dermokosmetyki 
dedykowane osobom prze-
bywającym na mrozie spytaj 
swojego farmaceutę. Dora-
dzi i pomoże wybrać odpo-
wiedni preparat dla Ciebie. 
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skąd się biOrą pajączki 
na nOgach?

Czerwone lub niebieskie 
niteczki na skórze, czyli trwa-
le rozszerzone drobne sploty 
naczyń, mogą być efektem 
wielu różnych okoliczności. 
Czasem wywołuje je zwykły 
wysiłek fizyczny, stres, nie-
właściwa dieta czy nawet za 
ciasne ubranie, a czasami to 
rezultat zbyt częstych i in-
tensywnych wizyt w sola-
rium lub na przykład „skutek 
uboczny” stosowania hor-
monalnej antykoncepcji. Pa-
jączki pojawiają się u kobiet 
w ciąży oraz u osób prowa-
dzących siedzący tryb życia 
albo wykonujących pracę 
w pozycji stojącej. Nie bez 
znaczenia są też uwarunko-
wania genetyczne. W każ-
dym z tych przypadków 
chodzi jednak o to samo – 
o zaburzenie prawidłowe-
go krążenia krwi w układzie 
żylnym kończyn dolnych...

Pajączki na nogach  
to zapowiedź żylaków

Tak zwane pajączki na udach, to nie tylko 
problem estetyczny. To sygnał, że z naszym 

krążeniem nie wszystko jest w porządku i że 
problem będzie się najpewniej pogłębiał. 

Popękane naczynka krwionośne zapowiadają 
bowiem kłopoty z żylakami w przyszłości. Takiej 

zapowiedzi nie powinniśmy ignorować…

pajączki świadczą 
O tym, że krew nie 
mOgła przepchnąć 
się przez drObne 
naczynia, dlategO 
uległy One 
rOzszerzeniu, a te, 
które nie były 
wystarczającO 
elastyczne pO prOstu 
pOpękały. ale pO 
kOlei…

Serce, kurcząc się, wtłacza 
krew do tętnic, dzięki cze-
mu tlen i różne substancje 
odżywcze rozprowadzane 
są po całym organizmie. Po-
szczególne tkanki pobierają 
to, co jest w ten sposób do-
starczane, a „wykorzystana” 
krew wraca żyłami do ser-
ca. Płynąc w górę, ma nieco 
trudniej, dlatego potrzebuje 
wsparcia w postaci pracy na-
szych mięśni, czyli jakiejkol-
wiek aktywności fizycznej. 
Cofaniu się krwi zapobie-
gają zastawki, które w razie 
potrzeby zamykają się. Je-
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żeli są one słabe, a do tego 
na przykład jeszcze mało się 
ruszamy, krew wraca i za-
czyna naciskać na ściany żył 
w nogach. Żyły przez to de-
formują się, rozciągają i już 
nie wracają do swojej pier-
wotnej postaci. To początek 
tzw. pajączków. Jeżeli pro-
blem trwa i nasila się, co mo-
że zająć wiele lat, pojawiają 
się żylaki. Wcześniej jednak 
organizm nas na wiele sposo-
bów ostrzega. Zanim pojawią 
się żylaki, może doskwierać 
nam częste i szybkie męcze-
nie nóg. Wiele osób nazywa 
to „ciężkimi nogami”. Moż-
liwe jest także puchnięcie ko-
stek. Jeszcze na tym etapie 
można z tym coś zrobić, aby 
nie dopuścić do najgorszego, 
czyli do przewlekłej niewy-
dolności żylnej i nie nabawić 
się w przyszłości poważnych 
powikłań w postaci zakrze-
powego zapalenia żył.

jak pOmóc swOim 
żyłOm?

 Zadbajmy o regularną, 
zdrową aktywność fizycz-
ną. Nie chodzi tu o sporty 
wyczynowe, tylko o zdro-
worozsądkowe podejście do 
ruchu. Dobrze nam zrobią 
codzienne spacery, pływanie, 
jazda rowerem…

 Nośmy wyłącznie wygod-
ne i dobrze dopasowane obu-
wie. Nasze krążenie źle znosi 
wysokie obcasy czy ciasne 
buty. To samo dotyczy bie-
lizny, która nie powinna nas 
uciskać i utrudniać swobod-
nego przepływu krwi.

 Odstawmy używki – 
przede wszystkim papiero-
sy, które mają wybitnie zły 
wpływ na układ krążenia.

Pilnujmy właściwej wagi, 
otyłość nie sprzyja bowiem 
prawidłowej pracy żył.

 Dostarczajmy organi
zmowi potrzebnych skład
ników. Najistotniejsze 
w diecie są w tym przypad-
ku m.in. witaminy z grupy 
C (dla uszczelniania i uela-
styczniania naczynek) oraz E 
(dla usprawnienia krążenia).

Aplikujmy sobie wycią-
gi z żurawiny i kasztanow-
ca oraz preparaty z rutyną 
i diosminą lub na przykład 
dobesylan wapnia – dostępne 
bez recepty.

Unikajmy przegrzewa
nia skóry (w saunie, sola-
rium, podczas gorącej kąpieli 
czy na plaży), jak również 
wystawiania jej na niską 
temperaturę (mróz szkodzi 
naczyniom krwionośnym).

 Odciążajmy układ na-
czyniowy nóg, trzymając je 
w górze w chwilach relaksu.

Nie zakładajmy nogi na 
nogę.

 Stosujmy pobudzające 
krążenie masaże.

pajączki na nOgach 
mOżna zlikwidOwać

Z pomocą w przypadku 
tego problemu przychodzi 
medycyna estetyczna i róż-
nego rodzaju nieinwazyjne 
lub mało inwazyjne zabiegi. 
Jedną ze skuteczniejszych 
metod pozbywania się pa-
jączków jest obecnie skle-
roterapia (wstrzykiwanie 
preparatów powodujących 
zamknięcie uszkodzonych 
naczyń). Często stosuje się 
także laseroterapię oraz 
kriochirurgię (zamknię
cie uszkodzonego naczynia 
ciekłym azotem).

 Licencjonowane artykuły 
dostarcza Artelis.pl. 
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W
 okolicy gardła 
zlokalizowa-
nych jest wiele 
ważnych struk-

tur układu obronnego. Sta-
nowi go system migdałków, 
dzięki którym po kontakcie 
z drobnoustrojami choro-
botwórczymi (wirusy, bak-
terie, grzyby) wytwarzane 
są komórki obronne, będą-
ce elementem składowym 
limfy krążącej w układzie 
chłonnym. Zapalenie gar-
dła i migdałków praktycznie 
w 70-80% przypadków ma 
etiologię (przyczynę) wiru-
sową i występuje najczęściej 
u dzieci poniżej 6 roku życia. 
Jedynie 15-30% przypadków 
związanych jest z infekcją 
bakteryjną, wywołaną głów-
nie bakteriami Streptococcus 
pyogenes.

 
Objawy zapalenia 
gardła i anginy

Dolegliwości występujące 
u dzieci z chorobą przezię-
bieniową (uczęszczające do 
żłobków lub przedszkoli, po-
siadające starsze rodzeństwo 
mają średnio ok. 6 incyden-
tów w roku) to: upośledzenie 
drożności i wyciek wydzieli-
ny z nosa, kichanie, drapanie 
lub ból gardła, chrypka, ka-
szel, stan podgorączkowy lub 
gorączka oraz złe samopo-

czucie. Infekcja ma charakter 
ostry i samoograniczający 
się. Dolegliwości ustępują 
zwykle w ciągu 10 dni.

 
Poza zaPaleniem 
gardła i migdałków 
Podniebiennych 
w Przebiegu choroby 
Przeziębieniowej 
najczęstszą Przyczyną 
anginy wirusowej 
jest zakażenie 
adenowirusami (5% 
PrzyPadków) 

Infekcja przez nie wy-
wołana ma ciężki przebieg 
kliniczny, najbardziej przy-
pominający anginę pacior-
kowcową (Streptococcus 
pyogenes). Jest częsta u ma-

łych dzieci, średnio w wieku 
ok. 3 lat oraz młodych do-
rosłych. Choroba przebiega 
z wysoką gorączką, u 74% 
dzieci powyżej 39°C (dość 
często powyżej 40°C), zapa-
leniem migdałków, często 
z nalotami włóknikowymi. 
U 32% dzieci stwierdza się 
powiększone węzły szyjne 
oraz zapalenie spojówek. Tyl-
ko u 22% chorych występują 
równocześnie typowe ob-
jawy infekcji wirusowej ze 
strony górnych dróg odde-
chowych, takie jak katar i ka-
szel. U ponad połowy dzieci 
wzrasta leukocytoza oraz OB. 

 Poważne objawy zapalenie 
gardła i migdałków towarzy-
szą mononukleozie zakaźnej, 
wywołanej przez EBV (wi-
rusy), które są przenoszone 
przez ślinę, najczęściej drogą 
bliskich kontaktów i wystę-
puje u nastolatków oraz osób 
dorosłych. Mononukleoza 
daje charakterystyczne ob-
jawy w postaci:

 � zapalenia migdałków pod-
niebiennych ze zlewnymi 
nalotami, ustępujące zwy-
kle w ciągu 2 tygodni 

Zapalenie gardła  
i angina u dzieci
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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: Wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. W leczeniu opryszczki 
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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 Choroba ma charakter sa-
moograniczający się, najczę-
ściej ustępuje po 5-7 dniach. 
Jednak w okresie trzech mie-
sięcy często następuje na-
wrót. Niewłaściwie leczona 
może powodować trwałe 
powikłania w postaci ropni 
w obrębie migdałków oraz 
bardzo niebezpieczne po-
wikłania ogólne: gorączka 
reumatyczna, posocznica, 
zapalenie wsierdzia, odkłę-
buszkowe zapalenie nerek.

jak pOstępOwać 
w przypadku 
wystąpienia 
Objawów?

 W najczęstszych przy-
padkach choroby przezię-
bieniowej i objawów infekcji 
wirusowej stosować leczenie 
objawowe (leki przeciwbó-
lowe i przeciwgorączkowe) 
z uwzględnieniem prepa-
ratów mających działanie 
miejscowe na błonę śluzo-
wą gardła. Preparaty te są 
połączeniem substancji 
aktywnych działających 
antyseptycznie (przeciw-
wirusowo, przeciwbakte-
ryjnie, przeciwgrzybiczo), 
miejscowo znieczulająco, 
przeciwzapalnie oraz wy-
kazujących działania do-
datkowe – zmniejszające 
przekrwienie, rozrzedzające 

cd. ze str. 54

 � powiększenia węzłów 
chłonnych szyi przednich 
i  tylnych oraz podżu-
chwowych często z obwo-
dowym powiększeniem 
węzłów (węzły pachwino-
we, pachowe oraz zausz-
ne). Powiększone węzły 
są zazwyczaj symetryczne, 
średnio napięte, nieco bo-
lesne, największe w dru-
gim tygodniu objawów. 
Powiększenie węzłów 
może utrzymywać się do 
6 tygodni,

 � gorączka (38–40°C) utrzy-
mująca się od kilku dni do 
kilku tygodni.

W mononukleozie mogą 
również wystąpić poważniej-
sze objawy w postaci powięk-
szenia śledziony, wątroby, 
żółtaczki, silnej męczliwości 
mięśni oraz charakterystycz-
nej odropodobnej wysypki. 

angina 
bakteryjna typu 
paciOrkOwcOwegO 
(streptOcOccus) 

charakteryzuje się wieloma 
cechami. Przede wszystkim 
występuje ona od późnej je-
sieni, przez okres zimy do 
wczesnej wiosny. Objawy 
pojawiają się nagle, zaczy-
nają się bardzo silnym bólem 
gardła z charakterystycznymi 
trudnościami w przełykaniu. 
Praktycznie zawsze wystę-
puje wysoka temperatura, 
znacząco przekraczająca 38° 
C. Migdałki są zaczerwienio-
ne, powiększone oraz po-
kryte charakterystycznym 
nalotem. Najczęściej wystę-
puje w przedziale od 3 do 
14 lat. Nie występują cha-
rakterystyczne dla zakażeń 
wirusowych: wysięk z nosa, 
chrypka, kaszel, biegunka, 
zapalenie spojówek. 

śluz, hamujące odruch kasz-
lowy. Różnicowanie pomię-
dzy wirusowymi zapaleniami 
gardła i migdałków podnie-
biennych a infekcją bakteryj-
ną, głównie paciorkowcami 
(Streptococcus), jest bardzo 
istotne ze względu na ko-
nieczność stosowania anty-
biotyków jedynie w anginie 
paciorkowcowej. Jednakże 
różnicowanie oparte jedynie 
na obrazie klinicznym jest 
czasem trudne ze względu 
obecność wielu wspólnych, 
o podobnym nasileniu, obja-
wów. Rozpoznanie ustala się 
na podstawie podawanych 
dolegliwości i badania przed-
miotowego (w tym badanie 
gardła i jamy ustnej, ocena 
węzłów chłonnych). 

jakie są spOsOby 
leczenia? 

 Leczenie choroby prze-
ziębieniowej i infekcji wiru-
sowych gardła jest objawowe 
(leki przeciwgorączkowe, 
przeciwbólowe, monitoro-
wanie spożycia płynów, leki 
miejscowe). 

 Leczenie mononukleozy 
obejmuje stosowanie leków 
przeciwgorączkowych i prze-
ciwzapalnych, kontrolę na-
wodnienia i ograniczenie 
aktywności sportowej przy-
najmniej przez 3 tygodnie po 
ustąpieniu objawów (zwięk-
szone ryzyko pourazowego 
pęknięcia śledziony). Sto-
sowanie leków przeciwwi-
rusowych nie jest zalecane, 
glikokortykosteroidy mogą 
być przydatne jedynie u cho-
rych ze znaczną obstrukcją 
górnych dróg oddechowych 
z powodu powiększenia mig-
dałków podniebiennych oraz 
w przypadkach powikłań. 
Nie ma wskazań do izolacji 
chorych. 

 Potwierdzenie mikrobio-
logiczne infekcji paciorkow-
cowej jest wskazaniem do 
antybiotykoterapii. Ma ona 
na celu zapobieganie gorącz-
ce reumatycznej (obecnie 
bardzo rzadkiej w krajach 
rozwiniętych), ograniczenia 
powikłań ropnych i zakaźno-
ści, zmniejszenia nasilenia 
objawów klinicznych i skró-
cenia czasu trwania choroby. 
Wszystkie rekomendacje za-
lecają penicylinę, spełniającą 
najważniejsze kryteria sku-
teczności, jako antybiotyk 
pierwszego wyboru u cho-
rych nieuczulonych. Po-
winna być ona podawana 
w postaci doustnej 2 lub 3 
razy na dobę przez 10 dni. 

Penicylina w postaci poda-
wanej w zastrzykach nie jest 
obecnie stosowana w Pol-
sce w leczeniu anginy pa-
ciorkowcowej. W nawrotach 
anginy paciorkowcowej naj-
lepsze efekty daje stosowanie 
amoksycyliny w połączeniu 
z klawulanianem oraz klin-
damycynę (Dalacin). Nie 
powinno się stosować ko-
trimoksazolu (Biseptol) oraz 
tetracyklin.

w przypadkach 
nawracających angin 
paciOrkOwcOwych 
lub ich pOwikłań 
należy rOzważyć 
leczenie Operacyjne 
(usunięcie migdałków 
pOdniebiennych 
– tOnsylektOmia). 

Przestrzeganie reżimu 
sanitarnego (mycie rąk, 
osłona twarzy przy kasz-
lu), w przypadku anginy 
paciorkowcowej: izolacja 
chorych do 24 godzin od 
rozpoczęcia antybiotykote-
rapii (spadek zakaźności), 
pozwala zmniejszyć ryzyko 
zakażenia. 

W mononukleozie 
mogą również 

wystąpić poważniejsze 
objawy w postaci 

powiększenia 
śledziony, wątroby, 

żółtaczki, silnej 
męczliwości 
mięśni oraz 

charakterystycznej 
odropodobnej 

wysypki.
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Nerwice  
natręctw

Zespół natręctw to powszechna nazwa zaburzenia 

obsesyjno–kompulsywnego, które jest powszechnie 

uważane za najcięższą postać zaburzeń nerwicowych
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Zespół natręctw 
może być wynikiem 
nieprzystosowania 

społecznego 
lub wyjątkowej 

wrażliwości 
i nieodporności 

na stres. Chorobę 
tę mogą wywołać 

także przykre 
doświadczenia 

z dzieciństwa, na 
przykład brak 

rodzicielskiego 
wsparcia, ciągłe 

stawianie wymagań, 
brak troski. 

cd. na str. 60

nerwica natręctw 
tO chOrOba 
cywilizacyjna. za 
główną przyczynę 
uznaje się stres 
związany z cOraz 
większym tempem 
życia, z wzrastającą 
ilOścią ObOwiązków 
zawOdOwych, 
pOczuciem 
niedOwartOściOwania 
i niespełnienia. 

D
uże znaczenie 
w rozwoju tej cho-
roby mają również 
uwarunkowania 

genetyczne. Podobnie jak 
w większości zaburzeń psy-
chicznych tak i w tym przy-
padku objawy chorobowe 
są uwarunkowane deficy-
tami jednego z neuroprze-
kaźników – serotoniny. 
Neuroprzekaźniki to sub-
stancje produkowane w ko-
mórkach mózgu i wydzielane 
do przestrzeni między tymi 
komórkami. Są bardzo ważne, 
bo to właśnie od nich zależy 
jakość naszych myśli i emocji.  
 
 Zespół natręctw może być 
wynikiem nieprzystosowania 
społecznego lub wyjątkowej 
wrażliwości i nieodporności 
na stres. Chorobę tę mogą 
wywołać także przykre do-
świadczenia z dzieciństwa, na 
przykład brak rodzicielskie-
go wsparcia, ciągłe stawianie 
wymagań, brak troski. Okre-
ślone zachowania rodziców, 
takie jak silna kontrola i ne-
gatywne emocje w okresie 
wczesnodziecięcego przy-
wiązania powodują, że osoby 
te w dorosłym życiu cierpią 
na zespoły natręctw. Dzieci 
dążą do wyzbycia się swoich 
emocji poprzez kontrolę in-
telektualną nad nimi. Wła-
śnie wychowanie decyduje 
o tym, jakimi schematami 
poznawczymi posługujemy 

się, by postrzegać świat i go 
rozumieć. Błędne schematy 
powodują bezradność wobec 
tego, co niesie ze sobą życie.  
 
 Osoby z zaburzeniami 
obsesyjno–kompulsywny-
mi cechuje dążenie do bycia 
kompetentnymi i osiągają-
cymi sukces po to, aby unik-
nąć dezaprobaty i podnieść 
zaniżone poczucie własnej 
wartości. Nerwica natręctw 
rozwija się na bazie oso-
bowości anankastycznej.  
 

Przyczynami zaburzeń 
obsesyjno-kompulsywnych 
są psychologiczne konflikty 
i trudne sytuacje oraz pro-
blemy, z jakimi dana osoba 
nie może oraz nie potrafi so-
bie poradzić i ich rozwiązać. 
Pojawiają się one w sferach 
postrzegania, przeżywa-
nia, myślenia i zachowania. 
Nerwica natręctw jest scho-
rzeniem, które cechuje wy-
stępowanie natrętnych myśli 
i czynności w takim stopniu, 
który powoduje dyskom-
fort i utrudnia funkcjono-
wanie w życiu osobistym 
i zawodowym. 

 
ludzie cierpiący 
z pOwOdu nerwicy 
natręctw są 
przygnębieni, żyją 
w ciągłym niepOkOju, 
dOświadczają 
lęku. natręctwa 
pOchłaniają dużO 
czasu i zakłócają życie 
rOdzinne, spOłeczne 
i zawOdOwe. 

 
Dyskomfort psychiczny po-
wodują niechciane, nadmier-
nie natrętne myśli, które są 
nieprzyjemne, ale chorzy 
uważają je jako własne, które 
wymykają się z pod kontroli. 
Nerwica natręctw to zabu-
rzenie psychiczne, ale wiele 
jej objawów przekłada się na 
sferę fizyczną, jak drżenie rąk 
czy nadmierna potliwość.

 Treścią obsesyjnych myśli 
są obawy przed zachorowa-
niem, zakażeniem, pobru-
dzeniem się, zranieniem 
czy skrzywdzeniem drugiej 
osoby, niewłaściwym zacho-
waniem, przekroczeniem 
prawa, powiedzeniem czegoś 
niewłaściwego. Niektórzy 
mają obsesyjne myśli o treści 
seksualnej lub bluźnierczej. 
Chorzy mogą też ciągle mieć 
wątpliwości, czy prawidło-
wo wypełniają obowiązki, 
mają też problemy z bezpie-
czeństwem czy zgubieniem 
rzeczy. Niekiedy natrętne 
myśli mają charakter obo-
jętny emocjonalnie - polegają 
na powtarzaniu rymowanek 
lub liczb, przejmowaniu się 
znaczeniem kolorów lub cyfr.

Obsesje mOżna 
pOdzielić  
na kilka pOdgrup:

Obsesyjne 
wątpliwOści

czyli przewlekłe rozpa-
miętywanie odbytej kie-
dyś rozmowy, rodząca się 

niepewność i chęć przypo-
mnienia sobie wszystkiego 
w możliwie jak najbardziej 
doskonały sposób. Obsesyj-
ne wątpliwości doprowa-
dzają chorych do skrajnej 
rozpaczy, powodują poczu-
cie bezsensu i utraty czasu 

Obsesyjne pOczucie 
błędu 

to natarczywe myśli, któ-
re powracają do chorych 
w chwilach wolnych czy re-
laksu. Dręczą mylnymi su-
gestiami błędów, pomyłek 
niezależnie od tego, co się 
robiło wcześniej. Rodzi to 
trudności w podejmowa-
niu dalszych działań i wpły-
wa na niską samoocenę 

Obsesje religijne
to szczególnie dokucz-

liwe myśli i wyobrażenia 
zakłócające spokój domo-
wej modlitwy czy pobyt 
w kościele. Pojawiają się 
wówczas sprośne i hańbią-
ce myśli kolidujące z wia-
rą, co sprawia, że chorzy 
czują się szczególnie źle 

Obsesje seksualne
czyli natarczywe my-

śli i wyobrażenia atakujące 
w chwilach bardzo intym-
nych, co w konsekwencji 
uniemożliwia uzyskanie 
jakiejkolwiek satysfakcji 

Obsesje 
kOntrOlOwane

są to często okrutne my-
śli na temat bliskich, pod-
opiecznych czy innych 
ludzi, których kochają czy 
szanują chorzy. Dramatycz-
ny wymiar tych myśli spra-
wia szczególnie cierpienie, 
powoduje panikę, depre-
sje, a czasem nawet myśli  
samobójcze. Ludzie, którzy 
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przeżywają te obsesje, często 
uważają się za złych.

Obsesyjne myśli moż-
na porównać do klatek fil-
mowych, które powracają, 
zmuszając do przypomnie-
nia sobie tego, o czym chcia-
łoby się zapomnieć. 

Obsesje i rytuały dają złu-
dzenie kontroli, pozwalającej 
zapomnieć na pewien czas 
niekorzystne wydarzenia.

Natrętne zachowania 
(kompulsje) najczęściej 
dotyczą mycia, czyszczenia, 
sprawdzania (zamknięcia 
drzwi, wyłączania światła, 
zakręcenia kranu, gazu, wy-
łączenia żelazka), układania 
w określony sposób rzeczy 
i przedmiotów, gromadzenia 
i zbierania niepotrzebnych, 
bezwartościowych rzeczy, 
selekcjonowania.

 Zespól natręctw powstaje 
w wieku dziecięcym, mło-

dzieżowym lub w okresie do-
rosłości głównie do 35 roku 
życia. U młodszych dzieci nie 
pojawiają się obsesyjne my-
śli, a wyłącznie natrętne za-
chowania. Wśród dorosłych 
najczęściej występują łącznie 
natrętne myśli i zachowania. 
Zespół natręctw jest często 
późno wykrywany, co wyni-
ka ze wstydu bądź niewiedzy 
osoby cierpiącej. Nie ułatwia 
to leczenia, ponieważ tu rów-
nież obowiązuje zasada: póź-
no wykryte - trudniejsze do 
leczenia. Uznaje się, że naj-
bardziej skutecznymi spo-
sobami leczenia natręctw są 
leki przeciwobsesyjne i tera-
pie behawioralno–poznaw-
cze. Zespół natręctw jest 
zaburzeniem przewlekłym 
i rzadko dochodzi do peł-
nej reemisji. Leczenie trwa 
miesiącami, a nawet latami, 
ale w znacznym stopniu po-
prawia jakość życia.

 U chorych na nerwicę 
natręctw umysł owładnięty 

jest przez nieustające myśli 
i wyobrażenia do działania 
w sposób stereotypowy, po-
wtarzający się co jakiś czas. 
Natrętne myśli pojawiają się 
w świadomości w sposób nie-
kontrolowany i nie można się 
im przeciwstawić, mimo że 
wiąże się to z nieprzyjemnym 
odczuwaniem. Czynności 
przymusowe wykonywane 
są przez chorych w sposób 
rytualny. Są to zbędne czyn-
ności, do których zalicza się 
na przykład mycie rąk po 
każdym, nawet najmniej-
szym zabrudzeniu. Wielu 
chorych czuje potrzebę wy-
konania zbędnych czynno-
ści na tle obsesji związanych 
ze zdrowiem. Niektórzy co 
kilka minut sprawdzają na 
przykład puls lub kontrolują 
oddech.

 W wielu wypadkach oso-
by z nerwicami natręctw 
często są świadome bezsen-
sowności wykonywania tych 
rytualnych czynności, jed-

nak lęk przed możliwymi 
następstwami wynikającymi 
z zaniechania jest znacznie 
silniejszy niż siła zdrowego 
rozsądku. Najczęściej spoty-
kanymi objawami związany-
mi z zespołem natręctw jest 
nadmierny pedantyzm, dba-
nie o symetrię, higienę, na-
wracające wątpliwości, częste 
dotykanie różnych przed-
miotów lub przeliczanie, ob-
sesje religijne, wewnętrzny 
przymus chodzenia do pracy 
tą samą trasą. W zaburzeniu 
tym u chorych istnieje pełna 
świadomość obsesji oraz bar-
dzo negatywny stosunek do 
nich. Chęć przezwyciężenia 
swoich absurdalnych my-
śli powoduje jednak skutek 
wręcz odwrotny. Skupienie 
uwagi na natręctwach po-
woduje, że rosną one w siłę. 
Ktoś, kto ma problemy z ob-
sesją dotyczącą brudu stop-
niowo ogranicza kontakty ze 
światem zewnętrznym. Sama 
myśl o tym, ile klamek trzeba 
będzie dotknąć, ile rąk uści-

 
SeROTONiNA 

podobnie jak w większości 
zaburzeń psychicznych tak i w tym 
przypadku objawy chorobowe 
są uwarunkowane deficytami 
jednego z neuroprzekaźników 
– serotoniny. Neuroprzekaźniki 
to substancje produkowane 
w komórkach mózgu i wydzielane do 
przestrzeni między tymi komórkami
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snąć, a być może nawet sko-
rzystać z publicznej toalety 
skutecznie potrafi zatrzymać 
chorego w domu.

większOść z nas miewa 
czasem przejściOwe 
Objawy pOdObne dO 
tych, jakie występują 
w nerwicy natręctw. 
mOgą One być 
spOwOdOwane jakimś 
OgrOmnym stresem 
lub przeciążeniem 
Organizmu. gdy 
stresująca sytuacja 
się kOńczy, Objawy 
mijają. z nerwicą 
natręctw mamy dO 
czynienia wówczas, 
gdy Objawy występują 
przez większOść dni 
w ciągu przynajmniej 
dwóch kOlejnych 
tygOdni, pOwOdując 
cierpienie i zakłócenie 
nOrmalnegO życia.

najczęściej 
spotykanymi 
objawami związanymi 
z zespołem natręctw 
jest nadmierny 
pedantyzm, dbanie 
o symetrię, higienę, 
nawracające 
wątpliwości, częste 
dotykanie różnych 
przedmiotów lub 
przeliczanie, obsesje 
religijne, wewnętrzny 
przymus chodzenia 
do pracy tą samą 
trasą. 



Wypalenie  zawodowe 

W obecnych czasach praca 
i wynikające z niej profity powoli 
stają się wartością samą w sobie. 

Pozwalamy sobie na spędzanie 
długich godzin w pracy, które 

początkowo dają wymierne efekty, 
jednak prowadzą do poważnych 

szkód.
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OsOby dyspOzycyjne, 
pracOwite i kOchające 
swOją pracę są 
spełnieniem marzeń 
każdegO pracOdawcy. 

Wykonywanie swojej pra-
cy z pasją i zaangażowaniem 
nie jest niczym złym. Praca 
ma ogromny wpływ na dobre 
samopoczucie człowieka. Ci, 
którzy lubią swoją pracę, ma-
ją o wiele więcej sił witalnych 
od tych, co jej nie znoszą. 
Warto pamiętać, że człowiek 
pracuje, żeby żyć, a nie żyje 
tylko po to, żeby pracować.

Społeczne aprobowanie 
ciężkiej pracy, ambicji i dą
żenia do sukcesów sprzyja 
przymusowemu wykony
waniu swoich obowiązków. 
Sumienność, samozadowo
lenie i wysoka jakość szybko 
przemienia się w stałe przy
gnębienie i niezadowolenie.

 Wypalenie zawodowe jest 
to proces, który zaczyna się 
bardzo powoli i niezauważal-
nie, a ujawnia się nagle i z du-
żą siłą. Syndrom wypalenia 
to złożony proces, w którym 
dochodzi do skumulowania 
się wielu symptomów infor-
mujących o pogłębiających 
się problemach. Objawy 
wypalenia mają znaczący 
wpływ na czas wolny, rela-
cje ze znajomymi, na związki 
partnerskie, funkcjonowa-
nie w rodzinie oraz na życie 
zawodowe. 

Wypalenie zawodowe jest 
to stan wyczerpania emo-
cjonalnego człowieka, prze-
jawiający się zmniejszonym 
zainteresowaniem pracą oraz 
brakiem satysfakcji z wyko-
nywanego zawodu. 

 Ludzie latami eksploatu-
ją swój organizm do granic 

wytrzymałości, a potem dzi-
wią się, że nie mogą sprostać 
codziennemu życiu. Zasta-
nawiają się, dlaczego mają 
migreny, depresje, bezsen-
ność, całkowity brak ener-
gii, dokuczają im schorzenia 
przewodu pokarmowego, 
napięcia i bóle mięśniowe. 
Takie objawy mogą wystąpić 
w każdym wieku i we wszyst-
kich grupach społecznych. 

 Syndrom wypalenia naj-
częściej występuje u osób wy-
konujących pracę polegającą 
na kontakcie z innymi ludź-
mi. Początkowo uważano, że 
wypalenie zawodowe doty-
czyło ludzi, którzy wykonują 
zawody polegające na niesie-
niu pomocy, takich jak: leka-
rze, pielęgniarki, nauczyciele, 
terapeuci, trenerzy, handlow-
cy, psychiatrzy, konsultanci 
zajmujący się doradztwem 
personalnym, kuratorzy są-
dowi, prawnicy, pracownicy 
socjalni i duchowni. Są to za-
wody wiążące się z nadmier-
ną kontrolą przełożonych 
i środowiska. Syndromem 
tym zagrożone są osoby 
ukrywające własne słabości 
i problemy, a w pracy są zaan-
gażowane i skłonne do szcze-
gólnych poświęceń. Ludzie ci 
mają duże wymagania wo-
bec siebie, spychają na dalszy 
plan własne potrzeby, a chęt-
nie i dobrowolnie przyjmują 
nowe obowiązki. 

 W dzisiejszych czasach 
syndrom wypalenia doty-
czy niestety wielu innych 
grup zawodowych. Uważa 
się, że jest to dzisiaj praw-
dziwa plaga, z którą wiąże 
się wiele problemów emo-
cjonalnych, zaburzeń kar-
diologicznych w populacji 
ludzi odnoszących sukce-
sy. Do wypalenia dochodzi 

w momencie przekroczenia 
granicy optymalnego pozio-
mu obciążenia zawodowego. 
Postawienie przed pracow-
nikami wysokich wymagań 
i niskiego zakresu kontroli 
jest sytuacją wysoce streso-
genną. Nadmiar wymagań 
przełożonych i ciągłe nie-
zadowolenie z pracowitości 
i kreatywności zabija zapał 

do pracy. Syndrom ten do-
tyczy coraz młodszych osób. 
Skarżą się one na ogromne 
zmęczenie, przepracowanie, 
niezadowolenie z wykony-
wanej pracy, narzekają na 
brak satysfakcji. Przeważ-
nie są to pracownicy bardzo 
zdolni i świetnie wykształce-
ni. Nie należy zapominać, że 
w dużej mierze to stan nasze-

do wypalenia dochodzi 
w momencie przekroczenia 
granicy optymalnego 
poziomu obciążenia 
zawodowego. postawienie 
przed pracownikami wysokich 
wymagań i niskiego zakresu 
kontroli jest sytuacją wysoce 
stresogenną. nadmiar 
wymagań przełożonych i ciągłe 
niezadowolenie z pracowitości 
i kreatywności zabija zapał do 
pracy. 
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go umysłu decyduje o tym, 
czy zapadamy na syndrom 
wypalenia.

bardzO ważne jest tak 
zwane dOpasOwanie 
zawOdOwe. złe 
relacje pOwstają 
wówczas, gdy 
między pracOdawcą 
a pracOwnikiem 
nie zOstają 
rOzstrzygnięte 
istOtne kwestie 
zawOdOwe.

 Chodzi o sytuacje, w któ-
rych pracownik czuje się 
przeciążony obowiązkami, 
nie ma wpływu na organiza-
cję swojej pracy, obarczony 
jest zbyt dużą odpowiedzial-
nością, czuje się niesprawie-
dliwie oceniany, otrzymuje 
wynagrodzenie niewspół-
mierne do wkładanego wy-
siłku, nie otrzymuje wsparcia 
od współpracowników, 

w firmie panuje nadmierna 
rywalizacja.

Pierwszymi alarmującymi 
symptomami dla nas samych 
powinno być: subiektywne 
poczucie przepracowania, 
brak chęci do pracy, niechęć 
wychodzenia z domu do pra-
cy, negatywny stosunek do 
współpracowników, poczu-
cie osamotnienia, poczucie 
winy, rozdrażnienie, brak 
cierpliwości, irytacja. Może 
też pojawić się u nas złość, 
obojętność, częste spogląda-
nie na zegarek. Warto rów-
nież zwrócić uwagę, czy nie 
przekładamy ważnych spraw 
i spotkań na później. Poważ-
nym sygnałem powinna też 
być częsta nieobecność nasza 
w pracy – urlopy „na żąda-
nie”, zwolnienia chorobowe.

Wypalenie zawodowe jest 
coraz częstszym zjawiskiem. 
Na poziom stresu wpływa 
dodatkowo niepewność po-

siadania pracy w perspekty-
wie czasowej. W obecnych 
czasach nastąpiła większa 
koncentracja na zyskach niż 
na wartościach jakie niesie 
praca zawodowa. Często 
przyczyną syndromu wy-
palenia bywa brak ciekawych 
wyzwań oraz perspektyw.

rOzróżniamy trzy 
składniki  
wypalenia 
zawOdOwegO:

 � emocjonalne wyczerpanie, 
oznaczające uczucie pust-
ki oraz odpływ sił spowo-
dowanych nadmiernymi 
wymaganiami, jakie sta-
wiała praca lub pracow-
nik sam sobie stawia 

 � depersonalizacja, czyli 
odczłowieczenie lub ina-
czej uprzedmiotowienie 
jest próbą zwiększenia 
dystansu wobec oso-

by, z którą pracuje, może 
również oznaczać świa-
domą lub nieświadomą 
formę ochrony przed dal-
szym eksploatowaniem już 
uszczuplonych zasobów 
emocjonalnych, oznacza 
również cyniczne patrze-
nie na innych ludzi, po-
czucie bezduszności. Samo 
uczucie depersonalizacji 
jest naturalnym przeja-
wem lęku, ma odwrócić 
naszą uwagę od wyda-
rzeń, które nas otaczają. 

 � obniżenie oceny własnych 
osiągnięć, poczucie mar-
nowania czasu i wysiłku 
na stanowisku pracy.

główne źródła
syndrOmu wypalenia
tO przyczyny:

 � indywidualne
 � interpersonalne
 � organizacyjne



65Porady z Apteki nr 04/2019

fizyczne Objawy 
wypalenia 
zawOdOwegO tO:

 � częste choroby bez roz-
poznawalnych przyczyn

 � poczucie ciągłego 
zmęczenia

 � zakłócenie snu
 � utrata wagi, brak apetytu
 � obniżenie potrzeb 
seksualnych

 � zaniedbanie aktywności 
fizycznej

 � nadużywanie alkoholu, 
leków

 � nadmierne palenie papie-
rosów 

emOcjOnalne Objawy
 syndrOmu wypalenia:

 � trudności w relaksowa-
niu się

 � nawracające lęki
 � poczucie pustki
 � brak celów
 � negatywne myśli
 � nadmierne oglądanie 
telewizji

 � obniżenie zainteresowań 
innymi ludźmi

 � utrata zapału
 � poczucie niekompetencji
 � niezdolność podejmowa-
nia decyzji

na wypalenie
 zawOdOwe mają 
również wpływ 
stresOry:

 � związane ze środowiskiem 
pracy: hałas, zatłoczenie, 
źle dopasowane sprzęty

 � związane ze sposobem 
wykonywania pracy: spię-
trzenie prac, praca w go-
dzinach wieczornych 
i nocnych, monotonia, 
nierytmiczność, pośpiech

 � związane z rozwojem za-
wodowym: niezadowo-

lenie z przebiegu swojej 
kariery, brak możliwości 
dalszego rozwoju, blo-
kowanie aktywności 
twórczej.

 Wypalenie zawodowe to 
barwne określenie popiołów 
pozostających na zgliszczach 
początkowo płomiennego 
zaangażowania w pracę, fa-
scynacji nowymi doświad-
czeniami, które powoli 
ustępują miejsca wyczerpa-
niu i niechęci do swoich osią-
gnięć. 

Jak uniknąć 
SYNDROMU WYPALeNiA?

aby uniknąć syndromu 
wypalenia należy upewnić 
się, czy wykonywana 
praca jest nadal 
ciekawa i sprawia nam 
przyjemność. chcąc 
uchronić się przed 
tymi zjawiskami należy 
przeanalizować swoje 
możliwości w zakresie 
sprostania wymaganiom 
stawianym przez 

pracodawców. warto się 
zastanowić, czy na pewno 
to, co robimy, jest tym, 
na czym nam najbardziej 
zależy. może już czas na 
odważne decyzje i zmiany? 
należy się też upewnić, czy 
prowadzimy zdrowy styl 
życia (odpowiednia ilość 
snu, aktywny wypoczynek, 
właściwa dieta). bardzo 
ważnym czynnikiem, 

który łagodzi stresy 
i regeneruje umysł jest 
właściwe hobby. musimy 
też pamiętać, że krótkie 
przerwy w intensywnej 
pracy przynoszą nam same 
korzyści. również śmiech 
niesie ze sobą pozytywne 
emocje, ponieważ wpływa 
na dobre relacje z innymi.
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Parlament europejski zadecydował, aby marzec 
ustanowić miesiącem budowania świadomości o raku 

jelita grubego. Z punktu widzenia społeczeństwa 
europejskiego, w tym także polskiego, jest to jak 

najbardziej uzasadniona decyzja. W Polsce rocznie 
rozpoznaje się około 10 tys. nowych przypadków tej 

niebezpiecznej choroby.

o raku jelita grubego

Marzec miesiącem 
budowania świadomości
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W
ystępuje on z po-
rów ny w a l n ą 
częstotliwością 
zarówno u ko-

biet, jak i u mężczyzn. Jest 
również, w obu przypad-
kach, drugim pod względem 
częstotliwości występowa-
nia nowotworem, u kobiet 
ustępującym rakowi piersi, 
a u mężczyzn rakowi płuc. 
W przypadku chorób no-
wotworowych diagnoza 
bywa bardzo bolesna dla 
pacjentów, jednak tylko sto-
sunkowo wczesne wykry-
cie choroby, a także pełne 
i świadome zaangażowanie 
się pacjenta w proces leczenia 
może zdecydować o końco-
wym sukcesie, czyli zwal-
czeniu choroby. Aby można 

było walczyć skutecznie 
z chorobą trzeba poznać jej 
naturę, znaleźć słabe punkty 
oraz poznać możliwe metody 
leczenia. W artykule posta-
ram się przybliżyć proble-
matykę raka jelita grubego, 
odpowiadając na najczęściej 
zadawane pytania dotyczące 
tej choroby.

cO tO jest rak jelita 
grubegO, które 
Odcinki jelita atakuje?

Rak to twór zbudowany 
z komórek, które wyrwały 
się spod kontroli organi-
zmu gospodarza. Wykazują 
one nietypowe i nieodwra-
calne cechy zarówno w ob-
razie mikroskopowym jak 
i makroskopowym. Rak je-

lita grubego to złośliwy no-
wotwór nabłonkowy (czyli 
wywodzący się z nabłonka 
wyścielającego jelito), roz-
wijający się w okrężnicy lub 
odbytnicy. Rak atakuje przez 
ciągłość poszczególne war-
stwy ściany jelita: błonę ślu-
zową, leżącą od strony światła 
jelita; następnie głębiej zloka-
lizowaną błonę podśluzo-
wą i dalej położoną warstwę 
mięśniową. Rak może na-
ciekać na narządy sąsiednie, 
takie jak: pętle jelita, pęcherz 
moczowy, prostatę, macicę 
czy ścianę jamy brzusznej. 
Naczyniami chłonnymi da-
je przerzuty do regionalnych 
węzłów chłonnych, zaś drogą 
naczyń krwionośnych daje 
przerzuty do wątroby, płuc, 
jamy otrzewnej, mózgu, ko-
ści, narządów rodnych u ko-
biet czy skóry.

cO tO są pOlipy jelita 
grubegO? czy mOgą 
przekształcać się 
w raka?

Polipem (guzem jelita 
grubego) nazywamy zmia-

nę makroskopową, wysta-
jącą ponad poziom błony 
śluzowej. Wyróżniamy poli-
py nienowotworowe i nowo-
tworowe. Polipy przerostowe 
(hyperplastyczne) są naj-
częstszą formą polipów nie-
nowotworowych. Nie wiążą 
się ze zwiększonym ryzykiem 
przemiany w raka, jeśli są kil-
kumilimetrowe. Duże polipy 
przerostowe, o średnicy po-
wyżej 1 cm i zlokalizowane 
w prawej połowie okrężni-
cy, mogą ulegać przemianie 
w raka. W związku z tym ta-
kie polipy należy usuwać. Do 
polipów nowotworowych 
zaliczamy gruczolaki, raki 
polipowate, nowotwory neu-
roendokrynne i nowotwo-
ry nienabłonkowe, takie jak 
tłuszczaki, mięśniaki, naczy-
niaki, guzy podścieliskowe. 
Gruczolaki, inaczej neoplazje 
śródnabłonkowe, dzielimy 
na małego stopnia i dużego 
stopnia. Nawet małe gruczo-
laki stwarzają ryzyko zezło-
śliwienia i stąd konieczność 
ich usunięcia bez względu na 

rak to twór zbudowany 
z komórek, które wyrwały się spod 
kontroli organizmu gospodarza. 
wykazują one nietypowe 
i nieodwracalne cechy zarówno 
w obrazie mikroskopowym jak 
i makroskopowym. Rak jelita 
grubego to złośliwy nowotwór 
nabłonkowy (czyli wywodzący się 
z nabłonka wyścielającego jelito), 
rozwijający się w okrężnicy lub 
odbytnicy. 
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rozmiar. Polipy z dysplazją, 
czyli zmianami w komór-
kach, predysponującymi do 
powstania raka lub rakiem 
wewnątrzśluzówkowym, nie 
wymagają oprócz usunię-
cia dodatkowego leczenia 
chirurgicznego, o ile jest za-
chowany margines wolny od 
nieprawidłowych komórek 
o szerokości 2 milimetrów.

jakie są typy raka jelita 
grubegO, jak Określić 
stOpień złOśliwOści?

Pod względem morfologii 
w obrazie mikroskopowym 
raki jelita grubego dzielimy 
na:

 � gruczolakoraki (85-90%)
 � gruczolakoraki śluzowe 
(5-10%)

 � raki śluzowokomórkowe 
(1%)

 � raki rdzeniaste (bardzo 
rzadkie)

 Z kolei stopień złośliwo-
ści raka jelita grubego, czyli 
wykazywanie tendencji do 
dawania przerzutów, co ma 
bezpośredni wpływ na roko-
wanie, w dużej mierze zależy 
od stopnia zróżnicowania 
komórek nowotworu. Naj-
bardziej niebezpieczne są ko-

mórki mało zróżnicowane, 
określane jako stopień G-3 
i G-4. Pod względem gene-
tycznym raki jelita grubego 
dzieli się na:

 � raki dziedzicznie uwarun-
kowane, 5 – 7%

 � raki powstałe w wyniku 
współdziałania czynników 
środowiskowych i czyn-
ników genetycznych (ge-
nów o niskiej penetracji), 
18 – 20%

 � raki sporadyczne, powsta-
jące w wyniku przypadko-
wych zmian w genomie, 
75%.

jakie są najczęściej 
występujące Objawy?

Najczęstsze objawy u pa-
cjentów z rakiem jelita grube-
go to: bóle brzucha, zmiana 
rytmu wypróżnień, krew 
w stolcu, osłabienie ogólne, 
niedokrwistość bez innych 
objawów ze strony przewo-
du pokarmowego, utrata 
masy ciała. Objawy raka je-
lita grubego są zależne od 
lokalizacji nowotworu i je-
go stopnia zaawansowania, 
czyli głębokości naciekania 
i występowania przerzutów. 
Pacjenci z rakiem odbytni-
cy i lewej połowy okrężnicy 
zgłaszają jawne krwawienie, 

bóle brzucha i zmianę ryt-
mu wypróżnień. Ważnym 
objawem nasuwającym po-
dejrzenie procesu rozrosto-
wego w obrębie odbytnicy 
lub odbytu jest tzw. stolec 
ołówkowaty (wąski stolec, 
podobny w wyglądzie do 
ołówka). Objaw ten wskazuje 
na upośledzenie drożności 
jelita. Zaparcia, z towarzy-
szącymi wzdęciami, poja-
wiają się w zaawansowanym 
miejscowo stadium raka je-
lita grubego. W przypad-
ku raka zlokalizowanego 
w prawej połowie okrężni-
cy najczęściej pojawia się 
niedokrwistość wynikająca 
z niedoboru żelaza i dole-
gliwości bólowe ze strony 
jamy brzusznej. Ból brzucha 
jest objawem niespecyficz-
nym i pojawia się najczęściej 
w związku z upośledzeniem 

drożności przewodu po-
karmowego i nadmiernym 
rozdęciem pętli jelitowych 
lub naciekiem do sąsiednich 
narządów, a więc w zaawan-
sowanych stadiach choroby 
nowotworowej. Około 20% 
raków jelita grubego jest dia-
gnozowanych na etapie roz-
siewu nowotworowego (to 
znaczy, że obecne są przerzu-
ty odległe). Przerzuty odległe 
u tych chorych stwierdza się 
najczęściej w wątrobie, płu-
cach, węzłach chłonnych, 
jamie otrzewnej, kościach 
i mózgu. Występujące wów-
czas dolegliwości wiążą się 
z miejscem występowania 
przerzutu, np. bóle kości.

cO mOże sprzyjać 
rOzwOjOwi raka jelita 
grubegO, a cO przed 
nim mOże chrOnić?

Powstawaniu i zachoro-
waniu na raka jelita grubego 

sprzyjają: zaburzenia ge-
netyczne, predyspozycje 
dziedziczne, czynniki 
środowiskowe (niewła-
ściwa dieta, niska aktyw-
ność fizyczna, otyłość, 
spożywanie alkoholu, 

palenie tytoniu), po-
lipy gruczolakowe 

w jelicie grubym, 
napromienia-

najczęstsze objawy u pacjentów 
z rakiem jelita grubego to: bóle brzucha, 
zmiana rytmu wypróżnień, krew w stolcu, 
osłabienie ogólne, niedokrwistość bez 
innych objawów ze strony przewodu 
pokarmowego, utrata masy ciała
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nie miednicy małej w prze-
szłości, nieswoista zapalna 
choroba jelit. Rodzinne za-
chorowania na nowotwory 
złośliwe, takie jak rak jelita 
grubego, rak endometrium 
(błony śluzowej macicy), 
rak piersi, rak jajnika i rak 
prostaty, zwiększają ryzyko 
zachorowania na raka jelita 
grubego. Spożywanie po-
karmów bogatych w tłuszcz 
i cholesterol prowadzi do 
podwyższonej produkcji 
oraz wydzielania przez wą-
trobę kwasów żółciowych 
i cholesterolu, a także wzro-
stu produkcji toksycznych 
wtórnych kwasów żółcio-
wych wskutek rozkładu przez 
bakterie jelitowe. Wysokie 
stężenie kwasów żółciowych 
w jelicie jest czynnikiem 
rakotwórczym.

 Dieta oparta na mięsie 
czerwonym, czyli wołowi-
nie, wieprzowinie i bara-
ninie, które są poddawane 
pieczeniu i grillowaniu, jest 
szczególnie bogata w sub-
stancje rakotwórcze. Oty-
łość sprzyja zachorowaniu na 
raka jelita grubego w szcze-
gólności u płci męskiej. 
Towarzysząca otyłości in-
sulinooporność i wysokie 
stężenie insuliny we krwi naj-
prawdopodobniej inicjują 
proces nowotworzenia.

 Całkowita ilość spoży-
wanego alkoholu, a nie jego 
rodzaj, ma wpływ na ryzy-
ko rozwoju raka. Niedobór 
kwasu foliowego i metioni-
ny, który towarzyszy nad-
miernemu spożywaniu 
alkoholu, również dodatko-
wo zwiększa ryzyko rozwo-
ju raka. Palenie papierosów 
zwiększa 2-3-krotnie ry-
zyko powstania polipów 
gruczolakowych. Amery-

kańskie badanie 
kliniczne wyka-
zało, że palenie 
powyżej 20 pa-
pierosów dzien-
nie przez 35 lat 
zwiększa o 50% 
możliwość za-
c h o r o w a n i a 
na raka jelita 
grubego. Na-
promienianie 
(radioterapia) 
miednicy małej 
z powodu innych 
nowotworów 
sprzyja wtórnie 
powstaniu raka 
jelita grubego 
i powoduje prawie 2-krotny 
wzrost ryzyka wystąpienia 
raka w miejscu napromie-
nianym. Wrzodziejące zapa-
lenie jelita grubego zwiększa 
ryzyko zachorowania na raka 
jelita grubego nawet 20-krot-
nie po 7–10-letnim okresie 
trwania tej choroby. Podob-
nie wysokie ryzyko stwierdza 
się w chorobie Leśniewskie-
go-Crohna [zapalna choro-
ba jelita o niewyjaśnionej 
etiologii, zaliczana do gru-
py nieswoistych zapaleń jelit 
(IBD)].

Pożywienie bogate w błon-
nik wykazuje działanie 
ochronne, gdyż zmniej-
sza stężenie kancerogenów 
(czynników rakotwórczych) 
w  świetle jelita poprzez 
wzrost objętości stolca oraz 
skraca czas ekspozycji kan-
cerogenów poprzez przy-
śpieszenie pasażu jelitowego. 
Zwiększona aktywność fi-
zyczna obniża ryzyko roz-
woju raka o 40–50%. 

zaleca się cOdziennie 
wykOnywanie 
przynajmniej 30 minut 
umiarkOwanegO 
wysiłku fizycznegO 

w pOstaci spaceru, 
jazdy na rOwerze, 
pływania, gimnastyki. 

Jedno z opublikowanych 
badań wykazało, iż aktyw-
ność fizyczna u pacjentów 
z rakiem jelita grubego w sta-
dium III po operacji i uzu-
pełniającej chemioterapii 
wydłuża w sposób staty-
stycznie istotny okres wol-
ny od choroby i całkowite 
przeżycie. 

cO jest pOdstawą 
rOzpOznania  
chOrOby?

Rozpoznanie raka je-
lita grubego ustala się na 
podstawie: 

 � badania klinicznego, czyli 
lekarskiego

 � badania endoskopowego, 
czyli kolonoskopii

 � badania histopatologicz-
nego wycinka jelita pobra-
nego w trakcie endoskopii.

Podstawą ostateczne-
go rozpoznania raka jelita 
grubego jest badanie histo-
patologiczne pobranych en-
doskopowo wycinków ze 
zmiany płaskiej, polipowa-
tej lub nacieku. Jeżeli nie ma 

zgodności rozpoznania 
histopatologicznego 
z obrazem endosko-
powym czy badaniem 
pacjenta, wówczas na-
leży ponownie pobrać 
wycinek. 

Jeżeli patolog w po-
branym wycinku roz-
pozna lub wyrazi 
podejrzenie istnienia 
nieprawidłowości ko-
mórkowych (dysplazja 
dużego stopnia), wów-
czas pacjent powinien 
pozostać pod ścisłą kon-
trolą. Bardzo ważnym 
jest, żeby patolog, oce-

niający wycinki endoskopo-
we, miał opis endoskopowy 
zmiany, z której wycinek zo-
stał pobrany.

cO tO są stOpnie 
zaawansOwania 
chOrOby?

Stopień zaawansowania 
raka jelita grubego decy-
duje o rokowaniu choroby, 
a także ma wpływ na to, ja-
kie metody leczenia będzie 
trzeba zastosować. Do usta-
lenia stopnia zaawansowania 
wymagany jest szereg badań 
diagnostycznych. Wyróżnia-
my stopnie zaawansowania 
od 0 do IV. Stopnie 0-II okre-
ślają nowotwór ograniczony 
do ściany jelita. W stopniu 
III dochodzi do zajęcia re-
gionalnych węzłów chłon-
nych, natomiast w stopniu IV 
występują przerzuty odległe 
do narządów innych niż re-
gionalne węzły chłonne (np. 
wątroby, płuc). W przypadku 
każdej choroby nowotworo-
wej wcześniejsze wykrycie 
daje większe szanse na sku-
teczne leczenie. Nowotwór 
ma wówczas mniej czasu, 
by się rozwinąć (łatwiej jest 

ból brzucha jest objawem 
niespecyficznym i pojawia 
się najczęściej w związku z 
upośledzeniem drożności 
przewodu pokarmowego i 
nadmiernym rozdęciem pętli 
jelitowych lub naciekiem do 
sąsiednich narządów, a więc 
w zaawansowanych stadiach 
choroby nowotworowej



W trakcie leczenia 
zalecana jest dieta 

lekkostrawna. 
Pokarmy powinny 

być świeże i bazować 
na składnikach 

gotowanych 
w wodzie lub na 

parze. Należy 
unikać pokarmów 

smażonych 
i pieczonych. 
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usunąć mniejszego guza no-
wotworowego w trakcie ope-
racji), a także zmniejszone 
zostaje ryzyko wystąpienia 
przerzutów odległych. Dla-
tego w każdym przypadku 
uzasadnionego podejrzenia 
choroby nowotworowej na-
leży niezwłocznie udać się do 
lekarza celem przeprowadze-
nia diagnostyki.

czy wartO 
leczyć chOrObę 
w zaawansOwanym 
stadium rOzwOju?

Podjęcie leczenia jest 
ważne i wskazane w każ-
dym stadium zaawansowa-
nia raka jelita grubego. Za 
chorobę potencjalnie wyle-

czalną uznajemy stadia za-
awansowania 0-III, wówczas 
mówimy o tzw. leczeniu ra-
dykalnym. W stadium IV, 
gdy dochodzi do wystąpie-
nia przerzutów odległych, 

można zastosować leczenie 
paliatywne, którego głów-
nym celem jest maksymalne 
wydłużenie życia z jednocze-
snym zabieganiem o popra-
wę jego jakości. Wyjątkiem 
jest tzw. choroba oligome-
tastatyczna, czyli wystę-
powanie niewielkiej liczby 
przerzutów (najczęściej 1-5) 
w lokalizacjach, które umoż-
liwiają skuteczne leczenie 
miejscowe (zabieg operacyj-
ny, radioterapia). Wówczas, 
mimo wystąpienia przerzu-
tów, ciągle istnieje szansa na 
wyleczenie lub na znaczne 
wydłużenie czasu przeżycia.

jakie są spOsOby 
leczenia raka jelita 
grubegO?

Podstawową metodą le-
czenia raka jelita grubego 
jest zabieg chirurgiczny. Naj-
częściej wymaga to otwarcia 
jamy brzusznej, dzięki czemu 
chirurg jest w stanie w peł-
ni ocenić zaawansowanie 
choroby i podjąć właściwe 
leczenie. W trakcie zabiegu 
usuwany jest guz nowotwo-
rowy i okoliczne węzły chłon-
ne, gdzie mogą lokalizować 
się przerzuty. W niektórych 
przypadkach w trakcie za-
biegu usuwane są również 
przerzuty z innych narzą-
dów, np. wątroby. W guzach 
umiejscowionych w odbyt-
nicy niekiedy konieczne jest 
wyłonienie sztucznego odby-
tu na przedniej ścianie jamy 
brzusznej (tzw. stomia). 

Sam zabieg chirurgiczny 
może być wykonany metodą 
laparoskopową lub poprzez 
rozcięcie powłok skórnych 
jamy brzusznej. Zawsze wy-
maga zastosowania znieczu-
lenia ogólnego. U chorych 
z obecnością przerzutów do 
wątroby, których nie moż-

na leczyć chirurgicznie (np. 
z powodu lokalizacji lub wiel-
kości guza, schorzeń współ-
istniejących z nowotworem), 
stosuje się termoablację, czyli 
niszczenie guza przerzuto-
wego wysoką temperaturą 
lub radiochirurgię (specjalna 
technika radioterapii). 

U chorych z wczesną po-
stacią raka po wycięciu guza 
nowotworowego i węzłów 
chłonnych często stosowa-
ne jest leczenie uzupełniają-
ce. Polega ono najczęściej na 
chemioterapii, a w przypad-
ku guzów umiejscowionych 
w odbytnicy – chemioterapia 
kojarzona jest z radioterapią.

czy pO zastOsOwaniu 
leczenia we wcześnie 
wykrytym raku jelita 
grubegO istnieje 
nadzieja na całkOwite 
wyleczenie?

Ocena stopnia zaawanso-
wania wykorzystuje trzy ce-
chy ważne z punktu widzenia 
leczenia raka – wielkość gu-
za, obecność przerzutów do 
węzłów chłonnych otacza-
jących guz (tzw. regionalne 
węzły chłonne) oraz obec-
ność przerzutów do innych 
narządów, np. wątroby, płuc, 
kości i in. 

Szanse wyleczenia są nastę-
pujące: w stopniu I (guz jest 
niewielki i nie ma przerzutów 
do węzłów chłonnych) – 80-
90%, w II stopniu (większe 
guzy, ale nadal bez przerzu-
tów do węzłów chłonnych) 
– 55 do 80%, w stopniu III 
(obecne przerzuty do węzłów 
chłonnych, ale nie ma zaję-
cia innych organów) – 40%. 
Kiedy obecne są przerzuty 
odległe szansa na wyleczenie 
waha 0-10%.
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Zwykle 
chemioterapia 

jest dosyć dobrze 
tolerowana i nie 

zaburza w istotny 
sposób codziennej 

aktywności. Jednym 
z najczęstszych 

objawów 
niepożądanych 

każdego typu 
chemioterapii 

jest osłabienie, 
dlatego w czasie 

leczenia należy 
swoją aktywność 

dostosowywać do 
samopoczucia. 
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cd. ze str. 70
jak pOwinna wyglądać 
dieta pOdczas 
leczenia?

W trakcie leczenia zaleca-
na jest dieta lekkostrawna. 
Pokarmy powinny być świe-
że i bazować na składnikach 
gotowanych w wodzie lub 
na parze. Należy unikać po-
karmów smażonych i pie-
czonych. Nie jest wskazane 
również spożywanie soków 
i świeżych owoców, ponie-
waż ich obecność w diecie 
może sprzyjać pojawieniu 
się biegunek. By uzyskać 
szczegółowe propozycje dań, 
warto zwrócić się do leka-
rza prowadzącego leczenie 
lub pielęgniarek, bowiem na 
oddziałach onkologicznych 
często dostępne są porad-
niki dla chorych dotyczące 
żywienia w trakcie chemio-
terapii i radioterapii. Warto 
pamiętać, że niewielka utrata 
masy ciała w trakcie leczenia 
jest sytuacją naturalną i nie 
należy się tym szczególnie 
martwić.

cO tO jest leczenie 
paliatywne?

 Leczenie paliatywne to 
wszelkie metody lecznicze 
mające na celu łagodzenie 
dolegliwości chorego na raka 
w sytuacji, kiedy pełne wyle-
czenie nie jest możliwe. Ta-
kim postępowaniem jest np. 
przeciwbólowa radioterapia 
przerzutów do kości czy usu-
nięcie nowotworowego guza 
jelita, grożącego krwawie-
niem lub niedrożnością. Po-
jęcie „paliatywne” ma trochę 
inne znaczenie w przypadku 
chemioterapii. Chemiotera-
pia paliatywna jest podawana 
chorym w celu wydłużenia 
im życia lub poprawy jego 
komfortu, bez możliwości 
całkowitego wyleczenia. Ta-

ka forma leczenia jest często 
stosowana u chorych, u któ-
rych nie ma subiektywnie 
odczuwanych objawów no-
wotworu, a obecność zmian 
przerzutowych stwierdza-
na jest jedynie w badaniach 
obrazowych (np. tomografii 
komputerowej). Możliwość 
wydłużenia życia rekom-
pensuje w tych przypadkach 
uboczne skutki leczenia.

cO tO jest stOmia?
 Stomia to zewnętrzna 

przetoka jelitowa wytworzo-
na chirurgicznie, czyli tak 
zwany sztuczny odbyt. Może 
zostać wytworzona zarówno 
na jelicie cienkim, jak i gru-
bym. W czasie operacji jelita 
grubego przetokę na jelicie 
cienkim wytwarza się rzadko. 
Ma ona na celu zmniejszenie 
ciśnienia wywieranego na 
jelito z zastosowaniem róż-
nych sposobów i tym samym 
ochronę zespolenia jelitowe-
go po wycięciu odbytnicy; 
zwykle można ją zlikwido-
wać kilka miesięcy po pier-

wotnej operacji. Częściej 
spotyka się przetoki na jeli-
cie grubym. Można wyróżnić 
przetoki jedno i dwulufowe. 
Stomia jest zabezpieczona 
workiem stomijnym, w któ-
rym gromadzi się treść jelito-
wa. Wbrew nieprawdziwym 
opiniom, w dobie rozwiniętej 
opieki stomijnej, jakość życia 
chorych ze stomią jest bardzo 
dobra!

czym jest 
chemiOterapia i jakie 
jest samOpOczucie w jej 
trakcie?

 Chemioterapia jest me-
todą leczenia przeciwno-
wotworowego, polegającą 
na podawaniu leków, tzw. 
cytostatyków, których ce-
lem jest zniszczenie komó-
rek nowotworowych. Leki 
cytostatyczne działają na ko-
mórki szybko dzielące się, 
do których oprócz komó-
rek nowotworowych nale-
żą zdrowe komórki, między 
innymi komórki szpiku kost-
nego, błon śluzowych i cebu-
lek włosów. Jest to główna 
przyczyna występowania 
działań niepożądanych che-
mioterapii. W głównej mie-
rze są to: osłabienie ogólne, 
spadek odporności, zabu-
rzenia żołądkowo-jelitowe, 
wypadanie włosów, owrzo-
dzenia błon śluzowych. To-
lerancja chemioterapii jest 
bardzo indywidualna i w du-
żej mierze zależy od stanu 
chorego przed rozpoczęciem 
leczenia. 

Zwykle chemioterapia jest 
dosyć dobrze tolerowana 
i nie zaburza w istotny spo-
sób codziennej aktywności. 
Jednym z najczęstszych ob-
jawów niepożądanych każ-
dego typu chemioterapii jest 
osłabienie, dlatego w czasie 

leczenia należy swoją ak-
tywność dostosowywać do 
samopoczucia. 

 Przed rozpoczęciem che-
mioterapii pacjent infor-
mowany jest o możliwych 
skutkach ubocznych lecze-
nia oraz sposobach ich zapo-
biegania i przeciwdziałania. 
Większość działań ubocz-
nych może być z powodze-
niem leczona, dlatego ważne 
jest, aby za każdym razem in-
formować lekarza prowadzą-
cego o wszelkich objawach, 
które wystąpiły po podaniu 
chemioterapii. Chemiotera-
pia sama w sobie nie daje do-
legliwości bólowych, jednak 
należy natychmiast zgłosić 
fakt pojawienia się bólu, pie-
czenia czy obrzęku w trakcie 
podawania ze względu na 
możliwość wydostania poza 
naczynie krwionośne, co jest 
zjawiskiem rzadkim, aczkol-
wiek niebezpiecznym.

czy wypadanie włOsów 
w czasie chemiOterapii 
jest Odwracalne?

 Jednym z bardziej niepo-
żądanych skutków ubocz-
nych chemioterapii jest 
uszkodzenie cebulek wło-
sów i ich wypadanie, przy 
czym niektóre z cytostaty-
ków w ogóle nie powodują 
wypadania włosów lub po-
jawia się ono w niewielkim 
stopniu. Ilość traconych 
włosów zależy od rodzaju 
leku lub kombinacji leków 
użytych w leczeniu, dawki 
leków i indywidualnej re-
akcji chorego. Nie ma prak-
tycznych sposobów, które by 
temu przeciwdziałały. Jest to 
objaw nie zagrażający życiu i, 
co najważniejsze, jest całko-
wicie odwracalny, gdyż po 
zakończeniu leczenia włosy 
zawsze odrastają. Wyłysienie 
może objąć wszystkie rejony 
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ciała – oprócz głowy – także 
brwi, rzęsy, narządy płciowe, 
klatkę piersiową, kończyny. 
Wypadanie włosów poja-
wia się zazwyczaj dopiero po 
kilku cyklach chemiotera-
pii. W przypadku wypadania 
włosów lekarz może wypisać 
zlecenie na perukę, której za-
kup jest refundowany przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia 
do kwoty 250 zł.

jakie są dOdatkOwe 
zalecenia w trakcie 
chemiOterapii?

 � Podczas chemioterapii:
 � należy unikać kontaktu 
z osobami chorymi na in-
fekcje dróg oddechowych 
(grypa, przeziębienie) – 
patrz pytanie nr 15 w tym 
rozdziale;

 � należy często płukać jamę 
ustną ogólnodostępnymi 
środkami do płukania ja-
my ustnej oraz przestrze-
gać odpowiedniej diety 
(unikać alkoholu, palenia 
papierosów, ostrych przy-
praw, kwaśnych i gorących 
potraw) – postępowanie 
takie może zapobiec lub 

złagodzić objawy zapalenia 
błony śluzowej jamy ustnej, 
szczególnie często wystę-
pującego w trakcie leczenia 
raka jelita grubego;

 � nie należy farbować wło-
sów i wykonywać trwałej 
ondulacji – postępowanie 
takie dodatkowo uszkadza 
mieszki włosowe, a co za 
tym idzie przyspiesza bądź 
nasila wypadanie włosów;

 � należy unikać ekspozy-
cji na działanie promieni 
słonecznych (unikać opa-
lania) i stosować kremy 
z filtrem UV – postępo-
wanie takie może złagodzić 
zmiany na skórze w posta-
ci przebarwień, zwłaszcza 
w przebiegu naczyń żyl-
nych, które mogą pojawić 
się w wyniku stosowania 
chemioterapii; powinno 
się osłaniać głowę w sło-
neczne dni;

 � należy właściwie pielęgno-
wać skórę: używać łagod-
nych środków myjących 
pH 5,5; używać kremów 
i balsamów nawilżających 
oraz kosmetyków do skó-
ry atopowej z mocznikiem 

i kwasem salicylowym; 
unikać kosmetyków zawie-
rających środki zapacho-
we, barwniki i alkohole; 
nie używać silnych środ-
ków piorących; nie usuwać 
skórek wokół paznokci, nie 
obgryzać paznokci i nie 
stosować sztucznych pa-
znokci – postępowanie 
takie zapobiegnie nasile-
niu zmian skórnych, które 
są często obserwowany-
mi działaniami ubocz-
nymi w czasie leczenia 
chemioterapią;

 � należy nosić luźną, prze-
wiewną odzież z tkanin na-
turalnych, niedrażniących 
skóry;

 � należy nosić wygodne 
obuwie;

 � należy chronić skórę przed 
mrozem i wiatrem;

 � należy unikać długich ką-
pieli w wannie;

 � należy bezwzględnie stoso-
wać antykoncepcję – ciąża 
w trakcie chemioterapii 
i przez rok po jej zakoń-
czeniu jest przeciwwskaza-
na ze względu na możliwe 
uszkodzenie płodu.

jakie są szanse na 
pełne wyleczenie raka 
jelita grubegO?

 W ocenie szans wylecze-
nia chorób nowotworowych 
jelita grubego najczęściej po-
sługujemy się parametrem 
określającym 5-letnie prze-
życie od momentu rozpo-
znania. Zakłada się, że po tym 
czasie ryzyko nawrotu choro-
by jest bardzo niskie (wielu 
chorych udaje się całkowicie 
wyleczyć), jednak nigdy nie 
można wykluczyć go w 100%. 
Często w statystykach prze-
żyć 5-letnich ujęci są także 
pacjenci, którzy zmarli z po-
wodów innych niż choro-
ba nowotworowa, tak więc 
faktyczny odsetek chorych, 
którzy przeżyli 5 lat od rozpo-
znania (lub zostali wyleczeni) 
może być wyższy. Odsetek 
przeżyć 5-letnich w stopniu 
I to około 74%, w stopniu IV 
spada on do 6%. Należy pa-
miętać, że odsetki przeżyć są 
to średnie wartości wyliczane 
na podstawie analizy dużych 
grup chorych, nie można za 
ich pomocą określić, jakie bę-
dą losy konkretnego pacjenta.

w przypadku każdej choroby 
nowotworowej wcześniejsze 
wykrycie daje większe szanse na 
skuteczne leczenie. Nowotwór 
ma wówczas mniej czasu, by się 
rozwinąć (...), a także zmniejszone 
zostaje ryzyko wystąpienia 
przerzutów odległych. 
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Zupa gulaszowa

Mięso pokroić w drobną kostkę, posolić, popieprzyć, 

wlać odrobinę oleju, wymieszać i schować do lodów-

ki na noc.
Następnego dnia pomidora sparzyć, obrać ze skórki, 

wszystkie warzywa pokroić w kostkę. Mięso pod-

smażyć i wrzucić do garnka, zalać 2 litrami wody, 

dodać ziele angielskie i liść laurowy, gotować, 

aż mięso będzie na pół twarde, wtedy dodajemy 

ziemniaki. Na oleju pozostałym po smażeniu mięsa 

podsmażyć resztę warzyw.

Usmażone warzywa dodajemy do wywaru i całość 

gotujemy jeszcze przez 15 minut. Na koniec do-

prawiamy chilli. Zupę można zaprawić jogurtem 

naturalnym lub śmietaną.

Naleśniki z jabłkami  w sosie waniliowym

Wymieszać jajko z mlekiem i solą, dodawać stop-
niowo mąkę, następnie olej. Jeżeli ciasto będzie 
zbyt gęste dolewamy wodę, jeśli jednak za rzadkie 
dodajemy mąkę. Naleśniki smażymy na teflonowej 
patelni bez tłuszczu.

Jabłka kroimy w kostkę, podsmażamy na maśle  tak 
długo, aż jabłka zaczną się rozpadać i doprawiamy 
cukrem i cynamonem. Farszem nadziewać naleśni-
ki, zawijać i polewać sosem.

Zielone risotto

Mięso pokroić w drobną kostkę, posolić, popieprzyć, 

wlać odrobinę oleju, wymieszać, pozostawić na pół 

godziny w lodówce.

Na głębokiej patelni podsmażyć uprzednio pokro-

joną w kostkę cebulę i czosnek. Dorzucamy mięso, 

chwilę razem smażymy,  następnie dodajemy 

szpinak i zalewamy pół litrem wody, gdy się zago-

tuje wrzucamy ryż. Gotujemy na wolnym ogniu co 

najmniej 20 minut, uzupełniając brak płynu, by 

risotto nie zgęstniało zbyt mocno. 

Podajemy posypane parmezanem.

-mięso wołowe 400 g

-ziemniaki 300 g
-1 duża cebula
-2 duże pomidory
-1 cukinia
-1 bakłażan
-1 żółta papryka

-1 pomarańczowa  
papryka
-olej
-sól, pieprz
-3 liście laurowe
-ziele angielskie
-chilli

-ryż 200 g
-pierś kurczaka 400 g

-szpinak mrożony 400 g

-cebula

-czosnek
-sól
-biały pieprz
-parmezan 150 g

sos:
-budyń waniliowy-mleko

-masło
-cukier
Sos robimy zgodnie z przepisem z opako-wania, lecz proszku budyniowego dajemy 

1/4 ilości z opakowania.ciasto naleśnikowe:-1/2 litra mleka-1 jajko
-3 szklanki mąki-1/4 szklanki oleju-sól

Farsz:
-5 dużych jabłek-100g masła -100g cukru

-cynamon




