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Szanowni Czytelnicy
związane z kondycją układu
odpornościowego. Pierwsze
wiosenne miesiące to idealny czas, aby zadbać o budowanie odporności oraz
regenerację organizmu po zimowych miesiącach. Wiosna
to również doskonały okres
do zwiększenia ilości czasu spędzanego na świeżym
powietrzu. Dłuższe spacery,
poza pozytywnym wpływem
na kondycję fizyczną, mogą
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W numerze:

Z

niezmiennie bardzo mi
miło oddać w Państwa
ręce kolejne wydanie
kwartalnika „Porady
z apteki”.
W każdym numerze staramy się zachęcić Państwa do
zwrócenia uwagi na wybrane elementy związane z tematyką zdrowia. Nie inaczej
będzie tym razem!
Głównym tematem aktualnego numeru są zagadnienia

również stanowić doskonały
sposób na poprawę nastroju.
Polecam Państwa uwadze
artykuł poruszający temat
nietolerancji laktozy. Popularność produktów bez
laktozy na sklepowych półkach rośnie z miesiąca na
miesiąc, warto więc poświecić chwilę na zapoznanie się
z tym zagadnieniem.
Ponieważ tematyka zdrowego odżywiania, będącego

podstawą dobrego samopoczucia, jest ważnym tematem każdego numeru, w tym
wydaniu chcieliśmy przybliżyć Państwu walory odżywcze obecnego w każdej
kuchni miodu!
Mam nadzieję, że lektura
naszych artykułów zachęci
Państwa do refleksji nad stanem zdrowia!
Anna Boryka
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Eliksir życia
dla twojego ciała
Jedną z głównych przyczyn chorób cywilizacyjnych
i starzenia się populacji ludzkiej jest odwodnienie,
tj. przewlekły niedobór CZYSTEJ wody
w organizmie. Jeśli komórki są stale
odwodnione, słabną. Nie pijemy
wystarczających ilości Czystej Wody,
nasze komórki starzeją się bardzo
szybko i często chorujemy

W

zasadzie proces
starzenia się jest
nieprzerwaną
intoksykacją wywołaną kwaśnymi produktami przemiany materii i związanym z tym
uogólnionym stanem uszkodzeń i niedoborów. Z punktu
widzenia procesów biochemicznych organizmu, proces
starzenia to nic innego jak
zużycie składników mineralnych w celu neutralizacji
kwaśnych produktów.
bardziej powinniśmy
zwracać uwagę na
podstawę naszego
żywienia, jaką
z pewnością jest
woda

Warto zadbać o jej jakość,
a wtedy mamy szansę na po-
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prawę zdrowia i uniknięcie
zażywania wielu szkodliwych
preparatów farmakologicznych. Należy korzystać z metod naturalnych, mających
swój początek wiele tysięcy
lat temu – do których między
innymi należy leczenie wodą.
Współcześnie w związku z zanieczyszczeniem
środowiska jesteśmy skazani na picie wody skażonej
chemikaliami, bakteriami,
metalami ciężkimi. Coraz
mniej mamy miejsc na świecie, gdzie woda jest nieskażona i występuje w swojej
czystej postaci.
Na szczęście istnieją jeszcze regiony, gdzie ludzie
żyją w zdrowiu ponad 100
lat i można do nich dotrzeć
w celach badawczych. Do
Porady z Apteki nr 01/2020

W jaki sposób możemy

wprowadzić wodór do naszego organizmu?

W postaci WODY odtlenionej, bogatej w aktywny wodór (proste –
prawda?) – lecz niestety takową można znaleźć aktualnie w niewielu
miejscach na świecie.
Dobra woda alkaliczna (zawierająca aktywny wodór) powinna się
cechować następującymi właściwościami:

takich populacji zalicza się
ludność w Królestwie Hunzów w Północnym Pakistanie. Naukowcy z całego
świata poszukiwali odpowiedzi na pytanie, co powoduje
tak długie życie tych ludzi,
biorąc pod uwagę wszystkie
aspekty środowiska, w tym
żywieniowe itp.
Sekretem
długowieczności
okazała się woda,
jaką pili – woda
zawierająca
aktywny wodór

Uczeni zadawali sobie także pytania, czym się
wyróżniają wody źródeł
uzdrawiających: Lourdes,
Tlacote, Nadana czy Nordeau. W 1998 r. badania naPorady z Apteki nr 01/2020

 powinna być idealnie
czysta – pozbawiona
przypadkowych minerałów oraz innych
szkodliwych związków ch e m i c z nyc h
i biologicznych
 powinna być zrównoważona (przegotowana)
– wg tradycyjnej medycyny chińskiej woda
idealna nie powinna
ani wyziębiać, ani rozgrzewać. Przegotowanie
wody zmienia jej charakter z wyziębiającej na
obojętną, czyli zrównoważoną. Dzięki temu oddziaływanie takiej wody

ukowców japońskich (prof.
Shirahata z Kyushu University) wykazały związek między wodą elektrolizowaną
a wodami ogólnie uznawanymi za uzdrawiające.
Wspólnym mianownikiem
dla tych wszystkich wód
jest potencjał „Redox”, będący miarą występującego
w nich aktywnego wodoru,
a który ma zdolność redukcji wolnych rodników, a więc
jest silnym antyutleniaczem
(antyoksydantem).

na ludzki organizm jest
optymalne
 powinna być zredukowana – tak jak wody z najlepszych uzdrawiających
źródeł, powinna mieć
jak najniższy potencjał
Redoks, czyli być mocno nasycona elektronami. Wzbogacenie wody
wodorem obniża potencjał Redoks. Taka woda
unieszkodliwia wolne
rodniki i przywraca naturalną równowagę Redoks w organizmie
 powinna być właściwie
ustrukturyzowana – tzn.
zachowywać naturalną

Co więc może
być skutecznym
antyoksydantem?
Wszystko wskazuje
na to, że jest nim
Wodór. dlaczego?

Ponieważ neutralizuje najgroźniejsze dla ludzkiego
organizmu rodniki hydroksylowe. W przeciwieństwie
do innych znanych antyoksydantów wodór nie powoduje działań ubocznych
i nie obciąża organizmu.

strukturę cząsteczek wody (klastrów). Struktura
ta jest zwykle niszczona
lub uszkadzana w trakcie produkcji zwykłych
wód butelkowanych.
Można temu zapobiec,
poddając wodę procesowi strukturyzacji z zastosowaniem, na przykład,
Technologii Grandera
tuż przed zabutelkowaniem. Ustrukturyzowana
w taki sposób woda ma
większą biodostępność
– jest bardziej aktywna
chemicznie, a jej naturalne oddziaływanie jest
wzmocnione.

Łatwo przenika struktury biologiczne i gromadzi
się dokładnie tam, gdzie
jest najbardziej potrzebny,
to znaczy w warstwie lipidowej błon komórkowych.
Ponadto, w porównaniu do
pozostałych antyoksydantów, nie wymaga wydatku
energetycznego zarówno
przy wchłanianiu do ustroju,
przy transporcie wewnątrz
oraz usuwaniu. Na wszystkie te procesy, w przypadku
Ciąg dalszy na stronie 6
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pozostałych roślinnych i innych antyoksydantów, ustój
musi wydatkować energię,
a w wypadku choroby jest to
wydatek znaczący dla zdrowia i samopoczucia.
W dzisiejszych czasach
powszechnego stosowania
chloru – silnego oksydantu
– do uzdatniania wody pitnej
oraz znacznego zanieczyszczenia naszego środowiska, organizm przeciętnego
człowieka ma przeważnie
nadmiernie podwyższony
parametr Redox we wszystkich płynach ustrojowych.
Dlatego powinniśmy
dostarczać naszym
organizmom
możliwie dużo wody
alkalicznej

Przykładowo dla zawodr

e

ników uprawiających sport
rekreacyjnie lub zawodowo ważne jest dostarczanie do ich organizmu
przed, podczas i po
wysiłku fizycznym
odpowiedniej ilości płynów, a przede
wszystkim dobrej jakości wody. Wahania
poziomu pH organizmu mają niekorzystny wpływ na ogólny stan
zdrowia, wagę, samopoczucie, poziom zmęczenia oraz
odczuwanie bólu – a poprzez
to na wydolność treningową. Mięśnie pracują najlepiej w określonym zakresie
pH. Podczas odpoczynku pH
mięśni wynosi około 6.85,
podczas gdy krew ma pH
7.35. Podczas dużego wysiłku
fizycznego zachodzi proces
spalania beztlenowego z powodu niedoboru tlenu. Dla
k

w mięśniach ogranicza produkcję enzymu kumulującego i przenoszącego
Młody organizm
energię podczas wyzwiera do 85% wody,
konywania wysiłku.
Kiedy pH mięśni
a w starszym wieku jej
spada poniżej 6.46,
zawartość spada nawet
przestają one reagodo 45%. Proces starzenia
wać w skoordynoto proces „wysychania”
wany sposób. Jest to
zauważalne,
gdy zaorganizmu
wodnicy tracą koordynację ruchu podczas
długotrwałych wysiłków.
Brak koordynacji występuje
szczególnie podczas szybuzyskania energii spalany jest kich i gwałtownych ruchów
glikogen, zmagazynowany w takich kategoriach jak np.
w mięśniach. W wyniku te- piłka nożna, piłka ręczna,
go wytwarza się m.in. kwas tenis, koszykówka, siatkówmlekowy i dwutlenek węgla ka, boks itp. Odkładający się
– co powoduje, że pH mię- w komórkach mięśniowych
śni obniża się tym szybciej, kwas mlekowy tworzy śroim intensywniej ćwiczysz, dowisko kwaśne, w którym
a to wywołuje stan zmęcze- następuje spowolnienie renia. Nagromadzenie kwasu akcji z powodu zaburzenia
l

a

m
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PRECYZYJNE
DZIAŁANIE
SZYBKA ULGA

BIOPRAZOL® BIO MAX ZGAGĘ ZWYCIĘŻA
JEDNA KAPSUŁKA
DZIAŁA CAŁĄ DOBĘ

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

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj
się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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przekazu impulsu elektrycznego w układzie nerwowym. Należy pamiętać, że
wysiłek fizyczny jest stanem
ekstremalnym organizmu,
w którym wymaga on szczególnej troski w zakresie odpowiedniego nawodnienia
oraz utrzymania równowagi
kwasowo-zasadowej.
Wprowadzenie do
diety sportowców
wody alkalicznej
skutecznie chroni
przed zakwaszeniem
i zabezpiecza
wymienione
potrzeby organizmu
oraz zwiększa
jego wydolność,
dając wymierne
efekty zdrowotne
i sportowe

Jak już pisaliśmy, utlenianie to „korozja” naszego
organizmu, ponieważ nadmiar wolnych rodników
jest przyczyną starzenia się.
Organizm człowieka posiada mechanizmy samoregeneracji, jednakże nadmiar
wolnych rodników, spowodowany np. stresem, wysiłkiem fizycznym lub złym
odżywianiem, znacząco zakłóca ten proces. Zakwaszanie organizmu jest również
naturalnym procesem wynikającym przede wszystkim
z procesu przemiany materii.
Jedynym sposobem na
opóźnienie i spowolnienie
procesu starzenia są działania przeciw utlenianiu oraz
przeciw zakwaszaniu – realizowane poprzez prawidłowe
nawadnianie organizmu.
Pijąc wodę alkaliczną uruchamiamy i wzmagamy proces odtruwania. W pierwszej
kolejności następuje odkwaPorady z Apteki nr 01/2020

szenie organizmu oraz uaktywnia się proces regeneracji
komórek. Woda alkaliczna
powoduje o wiele szybszą
wymianę wody w komórkach naszego ciała, nie zużywając przy tym cennej
energii, która jest potrzebna
w ciągłym procesie odbudowy i regeneracji. O wiele
łatwiej przenika ona przez
błonę komórkową, a poprzez
wymianę wody w jej wnętrzu następuje proces przyśpieszonego oczyszczania.
Bezpośrednim skutkiem takiego działania jest odmłodzenie organizmu zarówno
wewnątrz jak i na zewnątrz.
Tylko sprawne, nieuszkodzone lub zregenerowane
komórki zawierają odpowiednią ilość wody. Młody
organizm zwiera do 85%
wody, a w starszym wieku
jej zawartość spada nawet
do 45%. Proces starzenia to
proces „wysychania” organizmu – podobnie jak obraz
liści na drzewach od wiosny
do jesieni.
Świetne efekty dla
skóry uzyskuje się
stosując okłady
z wody alkalicznej,
która regeneruje
głębokie warstwy
skórne. Dzięki temu
następuje redukcja
zmarszczek oraz
ujędrnienie skóry

Woda alkaliczna może
być także wykorzystana do
zmywania makijażu, a okłady na oczy mają działanie
odprężające i niwelujące
podkrążenia i opuchlizny.
Wcieranie w skórę głowy
wzmacnia włosy, gdyż regeneruje mieszki włosów.
Następuje wyraźna poprawa
naszego wyglądu.
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Odkwaszanie
organizmu

nowe podejście do chorób przewlekłych
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Kiedy złe samopoczucie staje się nieodłącznym
towarzyszem naszego życia i nie skutkuje
przyjmowanie tabletek, większość z nas zaczyna
szukać przyczyny. Jednym z pierwszych działań, które
podejmujemy, jest zrobienie analizy krwi i moczu.
I co się okazuje? Wyniki badań są dobre, a nasze
samopoczucie ciągle pozostawia dużo do życzenia

T

aki stan zdrowia oznacza, że
zakłócona jest
równowaga kwasowo-zasadowa, jeden z najważniejszych mechanizmów
regulacyjnych naszego organizmu. Jest ona podstawą prawidłowego przebiegu
procesów życiowych i niezbędnym warunkiem do
zachowania zdrowia. Zachwianie równowagi kwasowo-zasadowej prowadzi
do kryzysów, które nieleczone lub tylko zaleczane

przeradzają się w schorzenia przewlekłe.
Większość schorzeń,
w tym chorób przewlekłych
takich jak reumatyzm, zawał
serca, nowotwory, migreny,
cukrzyca, kamica nerkowa,
kamienie w woreczku żółciowym, dna moczanowa, powstają wskutek zakwaszenia
organizmu. Z zakwaszeniem
mamy do czynienia nie tylko
w zaawansowanych stadiach
choroby. Występuje ono już
wtedy, gdy męczą nas częste
bóle głowy, kręgosłupa, gdy
odzywa się zgaga, niespodziewanie pojawia się biegunka lub inne dolegliwości
jelitowe. Zakwaszenie dotyczy nie tylko ludzi starszych
i chorych, ale również dzieci.
Nasz organizm jest bardzo
tolerancyjny, ale do czasu.
Kryzys następuje zwykle ok.
40. roku życia, kiedy lawinowo zaczynają pojawiać się
rożne dolegliwości. W tym
okresie życia odczuwane do
tej pory sporadycznie dolegliwości mogą przejść w stadium przewlekle.
W czasach nam współczesnych dr Renate Collier,
twórczyni terapii odkwaszającej i jej propagatorka, w swej pracy naukowej
i praktyce lekarskiej udowodniła niezbicie, że, by zachować zdrowie i pozbyć się

 Dokładnie przeżuwać pokarm i nasączać go śliną
 Nie najadać się do syta
 Spożywać 3 posiłki dziennie w odpowiednich godzinach, zgodnie z zegarem
biologicznym

dolegliwości, należy odżywiać się w dużej mierze produktami zasadotwórczymi
i ograniczać kwasotwórcze.
Podkreśliła, że jeśli odczuwamy jakieś problemy
ze zdrowiem, należy zmienić
nawyki żywieniowe i przestrzegać poniższych zasad:
 Jadać z umiarem, bez
pośpiechu

Dr Collier wyznawała zasadę: im prościej – tym lepiej,
im bardziej naturalnie – tym
zdrowiej. Właśnie taką jest
Ciąg dalszy na stronie 10
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terapia odkwaszająca – prosta, naturalna i zdrowa.
Odkwaszenie organizmu daje ogromną szansę
na poprawę samopoczucia
i pozbycie się uciążliwych
schorzeń i dolegliwości. Dodatkowym, pozytywnym
efektem jest utrata wagi, tym
samym lepszy wygląd oraz
ogólna psychofizyczna odnowa organizmu.
Temat gospodarki kwasowo-zasadowej jest poruszany w każdym podręczniku
medycyny, jednak jest on
przedstawiany w kontekście skrajnych zaburzeń czyli
kwasicy i zasadowicy. W obu
przypadkach jest to stan zagrażający życiu pacjenta.
Zakwaszenie utajone

Już przed kilkunastu laty
stwierdzono, że u podstaw
prawie każdej choroby leży utajone zakwaszenie organizmu i to zanim dojdzie
do zmiany pH krwi. Zakwaszenie utajone zagraża
zdrowiu i stanowi podstawę
powstawania różnych schorzeń, także tych, na które najczęściej cierpi współczesne
społeczeństwo.

jest zakwaszony, nawet stosunkowo lekkie ściągnięcie
skóry na plecach i przedramionach może okazać się
dosyć bolesne. Pod skórą
tworzą się mikroskopijne
kryształki – jest to nadmiar
kwaśnych produktów przemiany materii – które drażnią zakończenia nerwowe,
znajdujące się pod skórą. Natomiast zmiany wewnątrz
organizmu, związane z zakwaszeniem przebiegają na
poziomie wszystkich organów wewnętrznych, np. stawów, układu pokarmowego
czy serca.
Zakwaszenie – stan
ostry lub przewlekły

Zakwaszenie ze stadium
utajonego może przejść
w stan ostry lub przewlekły.
Stan ostry to np. migreny,
ciągle powracające przeziębienia. Natomiast zakwaszenie w stadium przewlekłym
oznacza choroby chronicz-

ne, cywilizacyjne, czyli takie,
z którymi organizm nie jest
w stanie się uporać w długim
okresie czasu.
Terapia odkwaszająca

Tak więc zły stan zdrowia,
obojętnie z jaką chorobą
nie byłby związany, wymaga odkwaszania organizmu.
Podstawowym elementem
terapii odkwaszającej jest
odpowiednie odżywianie
i zmiana dotychczasowego
trybu życia. Przede wszystkim trzeba zacząć od zmiany
rożnego rodzaju przyzwyczajeń. Jest to konieczne
i logiczne, ponieważ jeśli
dotychczasowy sposób życia doprowadził nas do złego
samopoczucia, powstania jakiegoś schorzenia, to trzeba
odciąć wpływ tych negatywnych czynników. Jeśli oczekujemy szybkich efektów,
tym bardziej zdecydowane
powinny być wprowadzane
przez nas zmiany. Zastanów-

my się krytycznie, co jemy,
jak czujemy się po zjedzeniu
różnych potraw. Jeśli stwierdzimy negatywny wpływ jakiegoś jedzenia, zrezygnujmy
z niego. Powinno to dotyczyć
również potraw, które szczególnie lubimy. To że coś nam
smakuje nie znaczy, że służy
naszemu zdrowiu.
Produkty
zakwaszające

Do produktów zakwaszających należą przede wszystkim:
 kawa,
 czarna herbata,
 mięso, wędliny,
 słodycze,
 pieczywo,
 sery i przetwory mleczne.
Jeśli dominują one w naszym codziennym jadłospisie, to prawdopodobnie
organizm jest zakwaszony.
Organizm zakwaszają również papierosy, alkohol, stres,
zbyt intensywny, nieodreagowany wysiłek umysłowy.

Zewnętrzne oznaki
zakwaszenia

To np. zmiany skórne,
żółtawe lub czerwonawe zabarwienie gałek ocznych. Na
języku pojawiają się białawy
lub żółtawy nalot oraz przechodząca w bruzdy porowatość. Włosy są suche, bez
połysku, ze skłonnością do
łupieżu, a paznokcie łamliwe lub pogrubione. Kolejną oznaką jest zapach z ust.
Również struktura naszej
skóry jest sprawdzianem, czy
i w jakim stopniu jesteśmy
zakwaszeni. Jeżeli człowiek
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Kawa należy
do produktów
zakwaszających
organizm
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Tak więc, by odkwasić organizm, trzeba przynajmniej
na jakiś czas wykluczyć te
produkty z codziennego jadłospisu lub przynajmniej
zdecydowanie je ograniczyć. Zwiększyć należy zdecydowanie ilość warzyw. One
neutralizują nadmiar kwaśnych produktów przemiany
materii.
Jeśli mowa o jedzeniu,
trzeba pamiętać o układzie
trawiennym. Od jego sprawności i zdolności przyswajania zależy nasze zdrowie – jak
jemy, tak żyjemy. W ramach
odkwaszania przeprowadza
się łagodne oczyszczanie jelit
i automasaż brzucha, które
wspomagają regenerację jelit, masaż odkwaszający oraz
chirogimnastykę.
Masaż odkwaszający

Dodatkowym bardzo
skutecznym elementem towarzyszącym odkwaszaniu organizmu jest masaż
odkwaszający. Taki masaż
uwalnia złogi nagromadzone w tkance łącznej,
poprawia ukrwienie i napięcie skóry. Seria masaży
odkwaszających w połączeniu w dietą daje szansę na
przywrócenie równowagi
kwasowo-zasadowej organizmu, która jest niezbędnym
warunkiem zdrowia.

szczególnych zdolności, może je wykonać każdy, w miarę
sprawny, człowiek.
Odżywianie w czasie
terapii

Dieta składa się głównie
z warzyw gotowanych na parze lub w małej ilości wody.
Niektóre takie jak ziemniaki i buraki przygotowujemy
w łupinach. W kuracji możemy jeść każde warzywo
marchew, pietruszkę, seler,
brokuły, kalafior, kapustę,
por, pasternak, cukinie i wiele innych. Przed warzywami
jadamy sałatę, a zimą może
być kapusta kiszona. Oczywiście wszystko przyprawiamy ziołami, zieleniną, solą
morską. Dodajemy pomidory, paprykę, ogórek, rzodkiewkę, kiełki i oleje lniany,
słonecznikowy, rzepakowy,
oliwę z oliwek (tłoczone na
zimno).
Spożywamy również nasiona słonecznika, pestki
dyni, migdały, orzechy, suszone owoce. Jemy również
owoce (mogą być gotowane
na parze, np. jabłko, gruszka z cynamonem) – zawsze
podajemy je przed warzywami. Pijamy zioła, zakwas

buraczany, soki owocowe,
warzywne, wywary warzywne – pamiętając, że czynimy
to przed jedzeniem albo między posiłkami. Poddając się
terapii odkwaszającej przestrzegamy jedzenia posiłków

w określonych godzinach. To
sprzyja zdrowiu, właściwemu
trawieniu i wyrobieniu pozytywnych nawyków. Śniadanie spożywamy między 7:00
a 9:00, obiad –13:00 a 15:00,
a kolację do godziny 18:00).

Przepis na wywar z warzyw

Zagotować wodę. Do wrzątku wrzucić obrane i pokrojone warzywa oraz przyprawy w następującej kolejności: szczypta tymianku, marchew, korzeń pietruszki
i kopru włoskiego, szczypta kminku, ziemniaki, kalafior, brokuły, seler, odrobina pieprzu ziołowego, sól
morska, natka pietruszki i koperek. Gotować 20 min.
na małym ogniu. Zupę można zmiksować, można też
odcedzić wywar, a warzywa zjeść osobno z odrobiną
masła lub oleju roślinnego tłoczonego na zimno.
Zalecane herbaty ziołowe

Z jeżyn – działa uspokajająco na błonę śluzową
i oczyszcza krew, kwiat lipy – podnosi odporność,
koper włoski – rozluźnia układ trawienny i uspokaja,
melisa – działa kojąco na układ nerwowy.

Chirogimnastyka

Ćwiczenia gimnastyczne są niezwykle
ważne, usprawniają bowiem wszystkie stawy,
ułatwiają odprowadzenie kwaśnych złogów.
Wykonywane codziennie poprawiają sylwetkę,
nadają ruchom sprężystość,
wpływają korzystnie na krążenie krwi i limfy. Są bardzo proste i nie wymagają
Porady z Apteki nr 01/2020
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Rosną w doniczkach, występują niemal
na każdej łące. Spotkał się z nimi każdy,
kto choć raz wybrał się na spacer do lasu
lub parku. Nie wszyscy jednak wiedzą,
że są one niezwykle niebezpieczne.
Tymczasem większość zatruć
domowych, obok środków chemicznych,
jest rezultatem kontaktu z trującymi
roślinami z przydomowych ogródków
i działek

W

Polsce corocznie notuje się
kilkadziesiąt
tysięcy zatruć
wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się
z roślinami.
bieluń dziędzierzawa

Jedną z bardziej niebezpiecznych jest bieluń
dziędzierzawa (Datura stramonium), spotykany zarówno na terenach gęsto
zaludnionych, w miastach,
jak i w pobliżu opuszczonych
zabudowań, na piaszczystych
łachach czy nad brzegami
rzek. Ma piękne, kolczaste, zielone owoce, mogące
przywodzić na myśl kasztany. Wszystkie części tego
gatunku są po spożyciu niebezpieczne. Dla kilkuletniego dziecka rozgryzienie
i połknięcie już 5-10 nasion
może zakończyć się tragicznie. Objawy zatrucia to silne
halucynacje, niepokój, roz-
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Uwaga!
Rośliny

trujące

w naszych ogrodach, lasach i na łąkach

szerzenie źrenic oraz suchość
i zaczerwienienie błon śluzowych. Niestety, silne omamy
wzrokowe i słuchowe bywają
niekiedy czynnikiem zachęcającym dla lubiących eksperymentować z używkami.
bluszcz pospolity

Inną powszechnie spotykaną rośliną jest bluszcz
pospolity (Hedera helix). Wszystkie jego części,
a zwłaszcza owoce, zawiera-

ją bardzo trujące saponiny.
Działają one drażniąco na
skórę i spojówki, a po spożyciu mogą wywoływać pieczenie w ustach i gardle oraz
biegunkę. Przy większych
ilościach nawet zatrzymanie
oddechu. Warto jednak pamiętać, że ten sam bluszcz,
wykorzystywany jest w przemyśle farmaceutycznym do
wyrobu popularnych i cieszących się zaufaniem syropów na kaszel.

pokrzyk
wilcza jagoda

Na obrzeżach lasów spotkać możemy pokrzyk wilczą
jagodę (Atropa belladonna) o czarnych błyszczących owocach, podobnych
do borówki czernicy. Jagody
moją słodkawy smak, który
nijak ma się do jego niebezpiecznej natury. Kiedyś służył on Rzymiankom niemal
do celów kosmetycznych
– nadawał oczom blasku.
Porady z Apteki nr 01/2020

lulek czarny

Podobnie działa lulek
czarny (Hyosyamus nigra),
ponieważ zawiera ten sam
zestaw alkaloidów co pokrzyk wilcza jagoda.
W starożytności był wykorzystywany jako zabójcza trucizna. Podobno
otruto nim Arystotelesa.
W średniowieczu używano go do zatruwania strzał
i mieczy. W okresie renesansu był w Europie najczęściej stosowaną trucizną.
Tojad mocny

Rozszerza źrenice, co powoduje, że wydają się one
większe. Pokrzyk zawiera
m. in. atropinę, która niekiedy wykorzystywana jest
np. w okulistyce, głównie
w celach diagnostycznych.
Objawy zatrucia mogą pojawić się już po kilku minutach, ale niekiedy występują
dopiero po kilku godzinach.
Są to: wzmożone pragnienie,
wymioty i nudności, a także
niepokój i silne pobudzenie.
Porady z Apteki nr 01/2020

Tojad mocny (Aconitum
firmum), czyli mordownik
występuje dziko w górach,
ale uprawiany jest również
jako roślina ozdobna w wielu ogrodach. Jest to także
roślina lecznicza, jednakże
rozpiętość między dawką
leczniczą a dawką trującą jest
tak niewielka, że nie znalazła ona większego zastosowania w medycynie. Należy
do najgroźniejszych roślin
trujących. Samo zerwanie
i podrażnienie skóry toksycznym alkaloidem (akonityną),
obecnym we wszystkich jej
częściach, może spowodować zapalenie skóry i ciężkie
zatrucie. Zawiera on bardzo duże ilości akonityny.
O szkodliwości tej substancji
świadczy fakt, że jej śmiertelna dawka przy spożyciu wynosi zaledwie 2 mg. Objawy
zatrucia akonityną to drętwienie, paraliż, podniecenie,
stany lękowe, ból brzucha.
Szczwół plamisty

Szczwół plamisty (Conium
maculatum) występuje na
terenie niemal całej Polski.
Najczęściej można go spotkać na łąkach i leśnych polanach. U ludzi zdarzają się
niekiedy przypadkowe za-

Niewinnie wyglądające konwalie należą do
grupy kwiatów trujących

trucia po omyłkowym spożyciu liści i korzeni szczwołu
zamiast podobnej do niego
pietruszki lub innych jadalnych roślin. Wydziela on charakterystyczną, mysią woń.
Objawy zatrucia to wymioty,
bóle brzucha, rozszerzenia
źrenic, zaburzenia widzenia,
ślinotok, drętwienie kończyn
dolnych, drgawki.
Szalej jadowity

Szalej jadowity (Cycuta viriosa) zawiera silnie trujący
alkohol cykutoksynę. Szalej należy do roślin bardzo
trujących. Przynależność do
rodziny selerowatych oraz
zapach pietruszki może zachęcać do spożywania tej
rośliny.
Występuje powszechnie
w całej Europie, Ameryce
Płn. i Azji, a jego stanowiska są usytuowane głównie
na terenach podmokłych.
Rangę silnej trucizny nadaje szalejowi fakt posłużenia
się jego właściwościami trującymi, aby pozbawić życia
Socratesa. Objawy zatrucia
pojawiają się po 20 minu-

tach, należą do nich: ślinotok,
rozszerzenie źrenic, mdłości
i wymioty, drgawki, utrata
przytomności. Śmierć następuje na skutek zahamowania
ośrodka oddechowego.
barszcz
Sosnowskiego

Należy wspomnieć również o barszczu Sosnowskiego, który jest obecnie
oceniany jako jedna z najbardziej niebezpiecznych roślin inwazyjnych w Polsce.
Można go pomylić z wyrośniętym koprem, od którego
jest o wiele wyższy – osiąga
nawet 4 metry wysokości.
Chwast ma zieloną bruzdowaną łodygą, która w dolnej
części jest pokryta fioletowymi plamkami. Jego liście są
duże i szerokie, a białe kwiaty
zebrane w gęsty i duży baldach. Zawarte w wodnistym
soku związki stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi.
Substancje te w kontakcie
ze skórą i w obecności światła słonecznego powodują
oparzenie skóry, podobne do
Ciąg dalszy na stronie 14
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oparzenia wrzątkiem, czego
następstwem są ropne pęcherze, gojące się nawet przez
kilka lat. Dodatkowo niektóre związki wytwarzane
przez ten gatunek mogą mieć
wpływ na powstawanie nowotworów skóry.
W swoim otoczeniu znajdziemy także wiele innych
roślin, które mogą okazać
się niebezpieczne dla naszego zdrowia. Są to chociażby:

konwalia, naparstnica czy
popularna gwiazda betlejemska. Warto więc wiedzieć,
co na spacerze lub w naszym
ogrodzie może okazać się
niebezpieczne – zwłaszcza
gdy kręcą się po nim maluchy, które poznają świat,
pakując wszystko do buzi.
W każdym znajdą się rośliny i te piękne, i te niepozorne, które mogą stać się
zagrożeniem dla zdrowia,
a nawet życia.

ZATRUCIE ROŚLINAMI I GRZYBAMI
sposób postępowania
Zatrucie, intoksykacja, działanie
trucizny w organizmie (zaburzenie
czynności narządów lub śmierci).
Zatrucie może być ostre, podostre
i przewlekłe, zależnie od siły działania,
dawki i drogi dostania się trującej
substancji do organizmu.

Zatrucie roślinami

Do najczęstszych zatruć toksynami pochodzenia roślinnego dochodzi po spożyciu roślin takich jak: bieluń
dziędzierzawa (zwany diabelskim zielem), pokrzyk wilcza
jagoda, lulek czarny, szczwół plamisty, szalej jadowity.
Objawy

Podstawowe:
 nudności, wymioty,
biegunka
Jeśli toksyny przenikną
do krwi mogą wystąpić
również objawy takie jak:
 zaburzenia krążenia,
 zaburzenia oddychania,
 zaburzenia widzenia,
 ślinotok,
 drętwienie kończyn,
 drgawki

Jak pomóc?

W przypadku podejrzenia zatrucia toksyczną rośliną należy:
 wywołać wymioty (jeśli
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osoba poszkodowana jest
przytomna),
 jak najszybciej przewieźć
do najbliższego szpitala,
 staramy się dokładnie
zapamiętać objawy, jakie wystąpiły (pomoże
to w szybszej diagnozie),
 wymioty można wywołać podając mocno osoloną wodę z dodatkiem
węgla aktywnego,
 po wymiotach ponownie
podać węgiel leczniczy,
 wymiociny oraz resztki
rośliny należy zabezpieczyć i przekazać personelowi medycznemu
(pomoże to ułatwić identyfikację toksyny).

Zatrucie grzybami

Najważniejsze jest przestrzeganie zasady, iż dzieciom do 4 roku życia nie
należy w ogóle podawać
grzybów. Zatrucia grzybami dzielą się na dwa rodzaje, które uzależnione są od
czasu wystąpienia objawów
zatrucia:
 do 6 godzin od spożycia
grzybów
 powyżej 6 godzin od spożycia grzybów
Objawy

 nudności
 wymioty
 ból brzucha
 biegunka

 ślinotok
 zaburzenia krążenia
 zwężenie źrenic
Jak pomóc?

Niezależnie od tego, czy
objawy już wystąpiły, czy
jeszcze nie, w przypadku
podejrzenia zatrucia grzybami należy:
 jak najszybciej wywołać
wymioty, w celu usunięcia trucizny z żołądka
i nie dopuszczania do jej
wchłonięcia,
 przewieźć dziecko do
najbliższego szpitala,
 wymiociny oraz resztki
grzybów należy zabezpieczyć i przekazać personelowi medycznemu.
Porady z Apteki nr 01/2020

Choroby
autoimmunologiczne
Układ immunologiczny, zwany odpornościowym, dba
o bezpieczeństwo naszego organizmu. Po pierwszym
roku życia każdy z nas musi zbudować własną odporność

G

dy nasz organizm raz zostaje
zakażony przez
jakiś chorobotwórczy drobnoustrój, na
przykład przez bakterie,
wirusy czy grzyby, to
wówczas powstają w nim
komórki pamięci immunologicznej. Gdy taki
drobnoustrój po raz kolejny zaatakuje nasze ciało, zostanie przez układ
odpornościowy rozpoznany i zniszczony. Rola
układu immunologicznego nie ogranicza się tylko do
ochrony przed patogenami.
Kaskada złożonych reakcji
immunologicznych zostaje
uruchomiona także wtedy,
gdy dojdzie do uszkodzenia
lub wadliwego funkcjonowania własnych komórek.
Dzięki temu możliwe jest ich
usunięcie i rozwój prawidłowych tkanek w ich miejsce.
Układ immunologiczny
nie znajduje się w jednym
miejscu w naszym ciele. Jego
komórki rozrzucone są po całym organizmie. Znajdują się
w grasicy, śledzionie, węzłach
chłonnych, migdałkach, jelitach, szpiku kostnym.
Porady z Apteki nr 01/2020

Komórki tworzące układ
odpornościowy to limfocyty,
makrofagi, monocyty i komórki K, które krążą we krwi
i chłonce oraz skupiają się
w narządach limfatycznych.
Ta niezwykła armia, jaką jest
układ odpornościowy, zazwyczaj bezbłędnie rozpoznaje wrogów, czyli wirusy,
bakterie, grzyby i skutecznie
z nimi walczy. Jednak czasami zdarza się, że ma chwile słabości i wtedy atakuje

własne tkanki. Rozpoznaje
je jako obce i niszczy.
Organizm chorego z zaburzeniami autoimmunologicznymi staje się ofiarą
własnego systemu odpornościowego, który powinien go
chronić, a w tym przypadku
uszkadza i niszczy własne,
zdrowe komórki.
U podstawy chorób autoimmunologicznych leży
niewłaściwe dojrzewanie
limfocytów, przez co są one

rozpoznawane jako obce antygeny. Choroby z autoagresją w dzisiejszych czasach to
istna epidemia. To drugie
najczęstsze schorzenie
występujące w krajach
rozwiniętych.
Choroby autoimmunologiczne występują, gdy system
odpornościowy przez
pomyłkę atakuje i ostatecznie niszczy własne
tkanki. Istnieje około
100 różnych chorób autoimmunologicznych,
które dają różny stopień
nasilenia objawów – od lekkich, po powodujące niepełnosprawność. Z nieznanych
powodów kobiety są bardziej
podatne na te choroby niż
mężczyźni.
Choroby z autoagresją
mogą zaatakować właściwie
każdy narząd i układ w organizmie. Dokładne przyczyny
tych chorób nie są znane.
Jako czynniki ryzyka
wskazuje się:

Uwarunkowania genetyczne, powodujące,
że predyspozycja do chorób
Ciąg dalszy na stronie 16
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autoimmunologicznych jest
dziedziczona i występuje rodzinnie. Jednak sama podatność genetyczna nie jest
wystarczająca do wystąpienia
realnej autoagresji, potrzebne są również inne czynniki,
jak na przykład infekcja wirusowa czy działanie leków.
Leki, zwłaszcza długotrwałe stosowanie w terapii
na przykład antybiotyków,
może też być przyczyną zaistnienia procesów autoimmunologicznych. Niestety,
nie jest znany mechanizm
ich działania. Przeciwciała powstają między innymi
u osób leczonych z powodu
zaburzeń rytmu serca za pomocą prokain amidu, dając
objawy podobne do pojawiających się w toczniu układowym. Ustępują one jednak po
odstawieniu leków.
Czynniki środowiskowe mają duży udział
w patogenezie tych chorób.
Wśród tych czynników wymienić należy między innymi klimat, rodzaj diety,
obecność patogenów,
toksyn.
Okazuje się, że płeć ma
wpływ na częstotliwość
występowania autoagresji.
Około trzech czwartych ludzi cierpiących na choroby autoimmunologiczne to
kobiety. Wśród możliwych
przyczyn tej dysproporcji
wymienia się wpływ hormonów płciowych na funkcje
układu odpornościowego,
co skutkuje między innymi
wyższym stopniem pobudzenia układu odporności
nabytej u kobiet. Obecność
na dwóch żeńskich chromosomach X podwójnej liczby
genów, które pierwotnie lub
wtórnie nie są kompensowa-
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ne i ulegają ekspresji, może
mieć istotne znaczenie dla
regulacji układu immunologicznego u kobiet.
Hormony, a zwłaszcza
wahania hormonów, na przykład w czasie ciąży, po porodzie i w okresie menopauzy.
Infekcje bakteryjne, wirusowe, grzybicze, pasożytnicze
sprzyjają pojawianiu się lub
nasilaniu niektórych chorób
autoimmunologicznych.
Nietolerancja glutenu jest kolejnym
powodem do wystąpienia autoagresji
organizmu. Jedna
z frakcji glutenu, nazywana gliadyną,
niszczy kosmki jelitowe, prowadząc do
stanu zapalnego.
Apoptaza – zjawisko
zwane samobójstwem komórek jest naturalnym
procesem, dzięki któremu
z organizmu usuwane są
zużyte lub uszkodzone komórki. Wykazano jednak,
że niektóre patogeny mogą
wpłynąć na indukcję tego
procesu, dotyczy to głównie
wirusów i bakterii.
Choroby z autoagresji mogą dotyczyć w zasadzie każdego układu w ciele człowieka.
Znajdują się wśród nich:
1. Choroby układowe
tkanki łącznej, takie
jak:

Toczeń rumieniowaty układowy – atakuje tkankę łączną i może
dotknąć każdego narządu
i systemu ciała. Objawy mogą obejmować zapalenie sta-

Bielactwo
to schorzenie polegające na wymieraniu
melanocytów, czyli komórek
odpowiedzialnych za kolor skóry.
W wyniku tego procesu pojawiają się
na skórze białe plamy o wyraźnych,
ciemnych, nieregularnych brzegach.
Objawy bielactwa pojawiają się około 10
– 20 roku życia, szczególnie latem.

wów, gorączkę, utratę wagi,
charakterystyczną wysypkę
na twarzy. Niedobory odporności przyczyniają się
do autoagresji. Niedobór
pewnej grupy białek, zwanej układem dopełniacza,
zwiększa ryzyko rozwoju tej
dolegliwości.
Reumatoidalne zapalenie stawów atakuje
stawy. Objawy to postępująca
deformacja stawów, a w końcowym etapie trwania choroby dochodzi do zmian
w obrazie oczu, płuc i serca.
Łuszczyca manifestuje
się przewlekłym zapaleniem
stawów i łuszczycą skóry.

Czasami zajmuje inne partie ciała, między innymi oczy
i serce, może również prowadzić do przyspieszonego rozwoju miażdżycy i jej
powikłań.
Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa jest to przewlekła
choroba zapalna, atakująca kręgosłup, powodująca
jego uciążliwy ból i sztywność, prowadząc do ciężkiej
niepełnosprawności.
2. Nieswoiste
zapalenie jelit

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego to
choroba, w której przebiegu
Porady z Apteki nr 01/2020

biegunka może trwać wiele
dni, powodując odwodnienie i utratę krwi, wyłączając
chorego z normalnego życia. Istotą tej choroby jest
przewlekłe zapalenie błony śluzowej jelita grubego.
Proces zaczyna się w odbytnicy, rozszerza się na esicę,
a z czasem może objąć całe jelito. Choroba pojawia
się po raz pierwszy przed
czterdziestką.

3. Choroby tarczycy

Choroba Leśniowskiego-Crohna atakuje jelita,
żołądek, przełyk, a nawet
usta i penetruje w głąb ściany przewodu pokarmowego. Objawia się biegunkami,
bólami brzucha, a w stolcu pojawia się krew i śluz.
Najczęściej diagnozuje się
ją u osób młodych płci żeńskiej, między 15. a 30. rokiem
życia.

Choroba Gravesa-Basedowa to schorzenie
wywołane wytwarzaniem
przeciwciał przeciwko strukturom tarczycy. W wyniku
wzmożonego wydzielania
się hormonów tarczycowych
dochodzi do nadczynności
tarczycy, pojawia się specyficzne wole naczyniowe,
wytrzeszcz gałek ocznych,
obrzęk przedgoleniowy.

r
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4. Choroby
neurologiczne

Hashimoto to przewlekłe limfocytowe zapalenie
tarczycy. W wyniku nieprawidłowego pobudzenia
układu immunologicznego
dochodzi do powstania przeciwciał przeciwko własnej
tarczycy, powodując zapalenie tarczycy, które niszczy ten gruczoł i prowadzi
do zmniejszenia produkcji
hormonów.

k

Miastemia jest chorobą nabytą, której istotą są
zaburzenia przekaźnictwa
nerwowo-mięśniowego. Jej
objawem jest nadmierna
męczliwość mięśni i osłabienie mięśniowe narastające w miarę wykonywania
wysiłku fizycznego.
Stwardnienie rozsiane jest przypadłością polegającą na niszczeniu osłonek
mielinowych (aksonów), co
powoduje rozmaite zaburzenia neurologiczne. Przebieg
tego schorzenia jest różny
u różnych ludzi.
5. Choroby skóry

Bielactwo to schorzenie
polegające na wymieraniu
melanocytów, czyli komórek
odpowiedzialnych za kolor
l

skóry. W wyniku tego procesu pojawiają się na skórze
białe plamy o wyraźnych,
ciemnych, nieregularnych
brzegach. Objawy bielactwa
pojawiają się około 10. – 20.
roku życia, szczególnie latem.
Łuszczyca to dolegliwość niezakaźna i niezłośliwa, uwarunkowana
genetycznie. Jest przewlekłą
chorobą układową, w której
procesy zapalne charakteryzują się obecnością objawów skórnych – łuszczących
się wykwitów, powstających
w wyniku zrogowacenia
ognisk chorobowych. Może
wystąpić w każdym wieku.
6. Niedokrwistość
Addisona-Biermera

jest to choroba wywołana
zaburzeniem wchłaniania
witaminy B12 i jest związa-
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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: 1 ml syropu zawiera: 650 mg sacharoza,
1,8 mg metylu parahydroksybenzoesan, 0,2 mg propylu parahydroksybenzoesan, 50 mg glicerol, 0,048 mg sód,
20 mg etanol (96%), aromat malinowy L-144739 (zawiera cukier 0,06 mg
i etanol 0,67-0,7 mg). 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: 1 ml roztworu zawiera: 2,0 mg metylu parahydroksybenzoesan, 0,22 mg 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. Data aktualizacji: 2019_09_17
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na z zanikowym zapaleniem
błony śluzowej żołądka.
7. Choroby polegające
na gromadzeniu się
komórek układu
odpornościowego

– limfocytów i makrofagów w płucach i w innych
narządach w formie ziarniny.
System immunologiczny
uzyskuje pełną sprawność,
gdy mamy 18 – 20 lat. Jednak wraz z wiekiem maleją
zdolności obronne organizmu. Dzieje się tak dlatego,
że stopniowo zanika grasica
i sami również osłabiamy
naszą armię obronną. Wrogami odporności są stres,
pośpiech, hałas, zmęczenie,
przepracowanie, niewłaściwe odżywianie, nadużywanie antybiotyków, leków
hormonalnych, sterydów
oraz narkotyki. Niekorzystnie działają też używki takie
r

e
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Możliwe jest jednak wyłączenie tej reakcji i remisja
choroby. Jest to jednak za-

jak kawa, papierosy, alkohol.
Szczególnie niebezpieczne
są toksyny zawarte w nikotynie. Mogą one skutecznie zdezorganizować układ
odpornościowy, aż zacznie
on niszczyć swoje komórki. Podobnie może też się
dziać w przypadku znacznego niedoboru witamin,
zwłaszcza witaminy A, C,
i E oraz w wyniku niedoboru
minerałów. Należy też pamiętać, że każdy organizm,
kiedy jest odpowiednio odżywiony i wypoczęty, właściwie radzi sobie z każdą
infekcją i samoagresją.

leżne od stopnia agresywności choroby i od tego, jakie
spustoszenie w organizmie
choroba ta zdążyła już zrobić.

Uwarunkowania
genetyczne
powoduje, że predyspozycja do
chorób autoimmunologicznych jest
dziedziczona i występuje rodzinnie.
Jednak sama podatność
genetyczna nie jest wystarczająca do
wystąpienia realnej
autoagresji.

Nie jest jednak realne, aby wyleczyć się
z chorób Autoimmunologicznych, bo gdy
raz nasz organizm
zacznie się atakować,
nie sposób go tego
oduczyć.
k

l
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N

ajczęściej występującym schorzeniem jamy
ustnej jest zapalenie dziąseł. Przyczyną
powstawania stanu zapalnego są bakterie namnażające się na szyjkach zębów
w okolicy dziąsła na skutek
niedostatecznej higieny jamy ustnej. Dodatkowymi
czynnikami ułatwiającymi rozwój drobnoustrojów
mogą być: kamień nazębny,
ubytki w wypełnieniach czy
wady zgryzu.
Także użytkownicy protez są szczególnie narażeni
na powstawanie podrażnień
oraz stanów zapalnych jamy
ustnej oraz dziąseł.
Na powierzchni protez
(podobnie jak na szkliwie
prawdziwych zębów) tworzy
się płytka bakteryjna, a szczególnie sprzyjające warunki
Porady z Apteki nr 01/2020

O chorobach

jamy ustnej

do rozwoju bakterii i grzybów powstają pod dużą płytą
protezy górnej. Resztki pokarmowe, które pozostają
na protezach podczas jedzenia, przedostają się między
protezę i dziąsła, powodują
powstanie punktów ucisku
i są doskonałą pożywką dla
bakterii i grzybów. 		
U osób zaniedbujących
codzienną higienę protezy
i jamy ustnej dochodzi do
powstania stanów zapalnych oraz rozwoju infekcji.

Stan zapalny dziąseł objawia
się obrzękiem, zaczerwienieniem, bolesnością i krwawieniem. Czasem przebieg
zapalenia może być bardzo
ciężki, z gorączką, ślinotokiem oraz z silnymi bólami wynikającymi z dużego
uszkodzenia tkanek jamy
ustnej, które uniemożliwiają spożywanie pokarmów.
Jeżeli zapalenie dziąseł nie
jest leczone, może dojść do
zajęcia kości, tworzenia ropni
przyzębowych, co w konse-

kwencji prowadzi do utraty pozostałego uzębienia.
Stomatopatia
protetyczna

W trakcie użytkowania
tzw. protez dentystycznych
ruchomych (nie umocowanych na stałe) często
dochodzi do uszkodzenia
błony śluzowej jamy ustnej
w miejscach przylegających
do protezy. Zmiany zachodzą
wskutek drobnych niedoskoCiąg dalszy na stronie 20
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Ciąg dalszy ze strony 19

nałości dopasowania protezy,
w wyniku mechanicznego
tarcia o siebie dwóch różnych
powierzchni. W efekcie powstaje odleżyna lub otarcie,
co po pewnym czasie prowadzi do przewlekłego stanu
zapalnego, określanego jako
stomatopatia protetyczna.
Czynnikiem
nasilającym
występowanie
stomatopatii
protetycznych
jest obecność
mikroorganizmów
na błonie śluzowej
przylegającej do
powierzchni protezy.

Ustalono, że stan zapalny
podłoża związany jest przede
wszystkim z nadmiernym
namnażaniem się drożdżar

e
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ków (np. grzybów z rodzaju
Candida albicans) na błonie
śluzowej jamy ustnej. Rozwojowi drożdżycy sprzyja
suchość w jamie ustnej, będąca niepożądanym efektem
stosowania wielu leków takich jak antybiotyki, sterydy,
doustne środki antykoncepcyjne, leki immunosupresyjne oraz niedobory witamin,
szczególnie z grupy B, zaburzenia odporności, ciężkie
choroby ogólnoustrojowe
(cukrzyca, białaczka, gruźlica, choroba nowotworowa)
lub niedawno przebyta chemio- lub radioterapia.
Najczęściej występujące
objawy stomatopatii protetycznych to drobne, plamiste
lub rozlane zaczerwienienia, zlokalizowane głównie
na podniebieniu, czasem
obrzęk zapalny, a w ostrych
przypadkach zmiany zapalk

Leczenie zapalenia dziąseł
polega przede wszystkim na stosowaniu
miejscowych środków przeciwzapalnych,
czasem tylko zachodzi potrzeba podania
leków przeciwbólowych lub antybiotyku.
Do zwalczania zapalenia dziąseł służą
napary ziół (takich jak liście mięty, szałwi,
kora dębu) lub mieszanek ziołowych.
Można również użyć żelu. W zapobieganiu
zapaleniom dziąseł najważniejszą rolę
odgrywa higiena jamy ustnej

ne o wyglądzie ziarnistym,
zwykle w środkowej części
podniebienia. Inne rodzaje
stomatopatii objawiają się
zanikiem lub uszkodzeniem
nabłonka w wyniku przedłużonego działania źle wykonanej protezy.
W celu zmniejszenia lub
wygojenia choroby oprócz
lepszego dopasowania prol

a

tezy (tzw. korekty protezy)
często stosowane są środki
wspomagające regenerację
błony śluzowej. Są one wskazane przy problemach związanych ze stanami zapalnymi
błony śluzowej jamy ustnej,
owrzodzeniach, aftach oraz
obrzękach i krwawieniach
wywołanych między innymi
paradontozą.
m

a
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leczenie aft
W leczeniu aft wykorzystuje się środki
odkażające i zmniejszające ból oraz kojące
i regenerujące. Większość zmian goi się w ciągu
7-10 dni. Jeżeli nawroty choroby są częste,
należy zgłosić się do lekarza stomatologa
w celu konsultacji i ustalenia planu leczenia.

Drożdżyca może występować również u niemowląt,
nosi wtedy nazwę pleśniawek. Natomiast kandydoza
kątów ust, czyli tzw. zajady,
najczęściej pojawia się u dzieci. Powstawaniu tego schorzenia sprzyjają: niedobory
pokarmowe, awitaminoza
– głównie witaminy B2, czy
niedokrwistość. Zmiany
mają charakter ognisk zapalno-nadżerkowych, nieostro odgraniczonych od
skóry zdrowej, pokryte są
szarobiałym nabłonkiem lub
białawymi nalotami. Bardzo charakterystyczne jest
pękanie kącików ust i towarzysząca temu bolesność.
Proces zapalny może się
szerzyć na otaczającą skórę.
Drożdżyce leczone są lekami
przeciwgrzybiczymi.
Afty mogą pojawić się
w każdym wieku, ale najczęściej występują u kobiet
w wieku 25-40 lat. Prawdopodobną przyczyną ich powstaPorady z Apteki nr 01/2020

wania jest spadek odporności
organizmu. Tworzeniu aft
sprzyjają urazy mechaniczne,
stres, miesiączka, niedożywienie, alergie pokarmowe,
przeziębienia, zaburzenia
żołądkowo-jelitowe. Możliwe, że powodem ich powstawania jest podrażnienie
wywołane np. energicznym
szczotkowaniem zębów czy
niewłaściwie dopasowanymi protezami. Również
palenie papierosów przyspiesza powstawanie aft.
Zmiany chorobowe najczęściej pojawiają się na
wargach, błonie śluzowej
policzków, brzegach języka i dziąsłach. Początkowo
są to małe, czerwone, twarde grudki, a w ciągu 1-2 dni
tworzą się bolesne owrzodzenia, o średnicy od trzech
do kilkunastu milimetrów.
Mogą one przeszkadzać
w mówieniu i jedzeniu. Czasami chorobie towarzyszy
niewielka gorączka i powiększenie węzłów chłonnych.

WAŻNE: Wszystkie długo gojące się zmiany
czy owrzodzenia w jamie ustnej mogą być
zmianą nowotworową. Także grube białe
plamy na języku i błonie śluzowej policzków
mogą być objawem leukoplakii, która jest
stanem przedrakowym. W razie wątpliwości
co do charakteru nieprawidłowych
wykwitów konieczna jest wizyta u lekarza.
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Bezdech senny lub
inaczej zaburzenia
oddechu podczas
snu to poważne,
potencjalnie
zagrażające
życiu zjawisko,
znacznie bardziej
powszechne niż się
zwykle szacuje.

N

ajczęstszym
typem bezdechu sennego,
obejmującym
około 85% przypadków, jest
tzw. obturacyjny bezdech
senny (lub inaczej: obturacyjny bezdech podczas snu
– OBPS), powodowany przez
powtarzające się zatrzymania
przepływu powietrza w górnych drogach oddechowych
(gardło i/lub nos), tamujące
oddech, pomimo wysilonej
pracy płuc.
U niektórych osób OBPS
pojawia się, kiedy podczas
snu mięśnie gardła i język
wiotczeją, częściowo bądź
całkowicie blokując przepływ powietrza przez drogi
oddechowe. Gdy rozluźniają
się i opadają mięśnie podniebienia miękkiego i języczek (mięsisty kawałeczek
tkanki, zwisający pośrodku
gardła), przepływ powietrza
jest blokowany, powodując
wysilony i głośny oddech.
Bywa też, że nagle zostaje
zupełnie zatrzymany.
U cierpiącego na OBPS
(ang. OSA) wystąpić mogą
co najmniej 10-sekundowe
przerwy w oddychaniu 10
albo więcej razy w ciągu go-
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Bezdech

senny...

dziny, a w ciężkich przypadkach nawet ponad 40 razy.
Podczas takich przerw pobór
(dopływ) powietrza zmniejsza się o ponad 30%, a poziom nasycenia krwi tlenem
spada o ponad 4%. Zwykle
podczas takich zdarzeń, gdy
śpiący walczy o odzyskanie
tchu, mózg zostaje zaalarmo-

wany, co powoduje całkowite
lub częściowe wybudzenie,
ogólnie redukujące czas i głębokość snu, a zwłaszcza jego
pokrzepiające właściwości.
Również serce zaczyna wtedy pracować ciężej i szybciej,
próbując utrzymać równomierny przepływ tlenu w całym organizmie.

Kto zapada na
obturacyjny bezdech
senny?

Obturacyjny bezdech senny zdarza się we wszystkich
grupach wiekowych obu płci,
jednak częściej występuje
wśród mężczyzn (chociaż
może być także niedostatecznie zdiagnozowany wśród
Porady z Apteki nr 01/2020

...zaczyna się od

chrapania
kobiet). Szacuje się, że
przynajmniej 5% populacji zachodniej dotknięte jest
obturacyjnym bezdechem
sennym – cztery procent
mężczyzn w średnim wieku
i dwa procent kobiet w tej
samej grupie – połączonym
z nadmierną sennością w ciągu dnia.
Porady z Apteki nr 01/2020

Mięśnie człowieka osiągającego wiek średni tracą
nieco swojego napięcia. Jeśli
dochodzi do tego otyłość,
przepływ powietrza może
zostać ograniczony. Alkohol lub środki uspokajające
przed snem również mogą
spowodować zmniejszenie
napięcia mięśniowego i zwę-

żenie gardła podczas snu.
Jako że populacja zachodnia
staje się coraz bardziej otyła,
można się spodziewać wzrostu ilości przypadków OBPS
(ang. OSA).
Jak rozpoznawany
jest Obturacyjny
Bezdech Senny?

Pierwszą oznaką OBPS
(ang. OSA) jest chrapanie,
zwłaszcza donośne, wywołane wibracją języczka uderzającego o podniebienie.
Wydaje się też, że schorzenie to występuje rodzinnie,
co sugerowałoby możliwość
jego genetycznego podłoża.
Pierwszymi, którzy podejrzewają, że coś jest nie
w porządku, są współmałżonkowie pacjentów cierpiących na OBPS (OSA). To
oni zwracają uwagę na niepokojące oznaki – ciężkie
chrapanie i z trudem łapany przez partnera oddech.
Współpracownicy czy koledzy osoby cierpiącej na
OBPS (OSA) mogą zauważyć, że człowiek ten przysypia
w ciągu dnia w najmniej odpowiednim momencie – na
przykład w środku rozmowy, podczas pracy, a nawet
prowadząc samochód. Sam
pacjent często ignoruje te
niepokojące oznaki i zupełnie nie wiąże swojej senności z niepełnowartościowym
snem podczas nocy.
OBPS (OSA) może być prawidłowo zdiagnozowany wyłącznie przez kompetentnego
lekarza specjalistę w wyspecjalizowanym ośrodku, tzw.
laboratorium snu.
Bezdech senny:
poważny problem
zdrowotny
Choroby układu
krążenia

Ponad 50% pacjentów
z problemami kardiologicznymi cierpi również na
dolegliwości oddechowe
podczas snu. Powodowane
przez OBPS (OSA) choroby
układu krążenia to: ogólnoustrojowe i płucne nadciCiąg dalszy na stronie 24
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Według bardzo ostrożnych
wyliczeń Departamentu Pracy
USA, 20% wszystkich opuszczonych
z powodu choroby dni pracy,
w rzeczywistości powodowane jest
wyczerpaniem związanym ze snem

Ciąg dalszy ze strony 23

śnienie, choroby wieńcowe,
niewydolność serca, zawał
serca, arytmia, apopleksja,
udar mózgu oraz arterioskleroza. Związek OBPS (OSA)
z niektórymi z tych stanów
prezentujemy poniżej.
Zawał serca

Zjawisko bezdechu sennego długo wiązane było
z atakami serca, zdarzającymi się podczas snu. Jedna trzecia z nich może być
spowodowana nadmiernym
wysiłkiem serca, próbującego kompensować niedobory
tlenu następujące w wyniku OBPS. Dzisiejsze badania dowodzą, że bezdech
senny może stanowić ryzyko ataków serca również
w czasie czuwania.
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Nadciśnienie

Udowodniono wysoki
odsetek występowania nadciśnienia wśród pacjentów
cierpiących na OBPS (OSA)
w porównaniu z tymi, którzy tej dolegliwości nie mają. Co więcej, OBPS (OSA)
sam w sobie uważany jest za
czynnik stanowiący ryzyko
powstania nadciśnienia.
Niewydolność serca

Uważa się, że OBPS (OSA)
jest czynnikiem odpowiedzialnym za wystąpienie
niewydolności serca, natomiast centralny bezdech
senny (CSA) to następstwo
niewydolności serca, które z kolei może prowadzić
do dalszego pogłębiania się
problemów kardiologicznych. Rzeczywiście, badania

w kilku niezależnych laboratoriach wykazały wysoki
odsetek występowania OBPS
(OSA) i CSA wśród pacjentów z niewydolnością serca.
Otyłość, cukrzyca
i zespół metaboliczny

Związek pomiędzy OBPS
(OSA) a otyłością został zauważony już od pierwszych
badań nad tym schorzeniem.
Otyłość jest jedną z głównych
oznak OBPS, a zredukowanie
wagi uważane jest za optymalne działanie w leczeniu,
choć często nieosiągalne. Badacze odnotowali również
powiązania między OBPS
i cukrzycą, chociaż do niedawna uważano, że związek
ten uwarunkowany jest łącznym wystąpieniem dwóch
czynników ryzyka, np. oty-

łości i nadciśnienia. Ostatnio
badacze zajęli się zależnością
między OBPS i wczesnymi
objawami cukrzycy – nietolerancją glukozy i odpornością
na insulinę, w zestawieniu
z dysfunkcją metaboliczną
organizmu, zwaną też zespołem metabolicznym. Zespół
ten uważany jest za znaczący czynnik ryzyka powstania arteriosklerozy i innych
schorzeń kardiologicznych
(sercowo-naczyniowych).
Impotencja

Pojawia się coraz więcej
świadectw na to, że wśród
pacjentów cierpiących na
OBPS (OSA) bardzo często spotyka się zaburzenia
wzwodu (ED), chociaż związek przyczynowy nie został
dowiedziony. Chociaż ED
Porady z Apteki nr 01/2020

może być wtórny w stosunku do niedotlenienia (hypoxemii) oraz nadmiernej
senności powodowanych
przez OBPS (OSA), może
też być tak, że obie dolegliwości (OBPS i ED) mogą
mieć związek ze współistniejącymi zwykle uwarunkowaniami, np. otyłością
i schorzeniami kardiologicznymi. Fundacja Kinsey ’a podaje, że u 80% mężczyzn
między 30 a 40 rokiem życia zdarza się impotencja
spowodowana zmęczeniem.
Badania wykazują, że
w połowie przypadków jest
to zmęczenie wynikające
z niewystarczającej ilości snu
i stresu (ew. napięcia) wywołanego Bezdechem Sennym.

nym ze snem. Straty spowodowane niższą wydajnością
pracowników, którzy tylko
pojawiają się w pracy, ale nie
są w stanie osiągnąć szczytu
swoich możliwości, są trudne
do oszacowania – Departament ocenia je na 25 miliardów dolarów rocznie.

Depresja

Badania wykazały wyższy ogólny wskaźnik schorzeń psychiatrycznych,
szczególnie depresji, wśród
pacjentów cierpiących na
OBPS (OSA), w porównaniu
z osobami wolnymi od tej
dolegliwości. Sugeruje się, że
nadmierna senność w ciągu
dnia może być czynnikiem
pośredniczącym pomiędzy
OBPS (OSA) i depresją.

Wypadki przy pracy
i obsłudze maszyn

Zmęczenie i senność
spowodowane ograniczeniem snu, pracą zmianową
i/lub zaburzeniami oddechu podczas snu – wszystkie
wskazywane są jako istotne
przyczyny zarówno wypadków przy pracy, jak również
tych przy obsłudze maszyn.
OBPS (OSA) przypisuje się
aż jedną trzecią wszystkich

Straty wynikające
z niższej wydajności

Według bardzo ostrożnych
wyliczeń Departamentu
Pracy USA, 20% wszystkich
opuszczonych z powodu
choroby dni pracy, w rzeczywistości powodowane
jest wyczerpaniem związa-

wypadków i urazów w miejscu pracy, spowodowanych
przez zmęczonych operatorów urządzeń, którzy nie
zaznają wystarczającej ilości snu.
Wypadki drogowe

Krajowy Zarząd Autostrad
i Bezpieczeństwa szacuje
roczną liczbę wypadków,
spowodowanych zmęczeniem kierowców, wynikającym z problemów ze snem,
na 400 tysięcy, w tym 1550
śmiertelnych (4% wszystkich śmiertelnych wypadków drogowych w Stanach
Zjednoczonych), a straty
materialne na 12,5 miliarda
dolarów. Cierpiący na OBPS
(OSA) jest trzy-czterokrotnie
bardziej narażony na uczestCiąg dalszy na stronie 26
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nictwo w groźnym wypadku
samochodowym.
ADHD u dzieci

Okazuje się, że dzieci coraz
częściej cierpią na zaburzenia
snu, bez wątpienia sytuację
pogarsza nasza „hałaśliwa”
i wysoce „lękogenna” cywilizacja. Badania wykazały, że
ponad jedna trzecia dzieci
ze zdiagnozowanym i leczonym ADHD ma przy okazji
nierozpoznane zaburzenia
snu, które wpływają na ich
zachowanie. Diagnozowanie snu dzieci w warunkach
klinicznych stanowi całkowicie nowy zestaw problemów,
z których najmniejszym są
trudności dzieci z zasypianiem w nowym otoczeniu.
Możliwości leczenia
OBPS (OSA)

Kiedy pacjent jest przebadany i rozpoznany został

obturacyjny bezdech senny,
można zalecić odpowiednie
postępowanie. Dostępne metody leczenia dadzą się podzielić na cztery kategorie,
ze względu na wzrastający
poziom złożoności i ingerencji: psychoterapia, terapia
wspomagana mechanicznie,
zabieg chirurgiczny, leki.
We wszystkich kategoriach wpływ lekarza na
zachowanie pacjenta i przebieg leczenia OBPS (OSA)
jest znaczący.
Terapia Wspomagana
Mechanicznie

Oddychanie może być
wspomagane przy użyciu
pompy do nieinwazyjnej
wentylacji CPAP (Continuous Positive Airway Pressure
– ciągłe dodatnie ciśnienie
w drogach oddechowych)
nakładanej na czas snu, stosowanej często przez wiele
lat. Niektórzy zaliczają do

tej kategorii aparaty doustne,
których zadaniem jest utrzymanie swobodnego przepływu powietrza w drogach
oddechowych. Urządzenia
te zajmują bardzo mały wycinek rynku związanego z leczeniem zaburzeń snu.
Metody chirurgiczne
i leki

Wiele dzisiejszych standardowych metod chirurgicznych wydaje się być
skutecznymi – uvulopatofaryngoplastyka (UPPP),
tracheostomia, rozszerzenie górnych dróg oddechowych, przesunięcie
szczęk, przesunięcie języka,
somnoplastyka.
Powyższe metody uważane były raczej za nieatrakcyjne, ponieważ zabiegi
często były bolesne, kosztowne, powodowały bliznowacenie i krwawienie. Dwa

ostatnie osiągnięcia na tym
polu okazały się obiecujące.
W pierwszym przypadku
wzmacniane jest podniebienie, poprzez umieszczenie
pod śluzówką plastikowej
płytki, która, usztywniając
je, utrzymuje otwarte drogi oddechowe. W drugim
przypadku – laserowej uvulopalatoplastyce (LAUP) –
do usunięcia tkanki użyty
jest laser, co pozwala uniknąć urazu związanego
z tradycyjnym zabiegiem
chirurgicznym.
Leki

Leki stosowane w terapii
OBPS są często tymi samymi, które podaje się przy depresji (trazodon, citalopram,
fluoxetyna lub paroxetyna).
Mimo że często wydają się
skuteczne, w rzeczywistości
nie udaje im się usunąć fizjologicznych przyczyn OBPS,
a tylko „maskują” chorobę.

Oddychanie może być wspomagane
przy użyciu pompy do nieinwazyjnej
wentylacji
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zas wakacyjny to
okres urlopów,
wypoczynku,
aktywnego spędzania czasu, jak również
beztroskiego wygrzewania
się na słońcu. Aby czerpać ze
światła słonecznego korzyści,
należy pamiętać o odpowiedniej ochronie naszej skóry
przed szkodliwym działaniem promieniowania UV.
W przeciwnym razie możemy nabawić się oparzenia
słonecznego, które nie tylko jest przykrym objawem
skórnym, lecz może prowadzić do dużo poważniejszych
problemów.
Słońce emituje
trzy rodzaje
promieniowania:

 podczerwone (IR)
 widzialne (VIS)
 ultrafioletowe (UV)

Porady z Apteki nr 01/2020

Oparzenia

słoneczne

objawy, leczenie, pierwsza pomoc

To właśnie promieniowanie UV – w szczególności
krótki ultrafiolet (UVB) jest
odpowiedzialne za powstanie odczynu rumieniowego. Promieniowanie UVA
nie powoduje bolesnych
oparzeń. Wnika ono w głąb
skóry, powodując uszkodzenie kolagenu i elastyny. Ten

nieodwracalny proces może
w konsekwencji prowadzić
do nowotworzenia. Dlatego
niezwykle istotne jest stosowanie kremów z odpowiednio dobranym filtrem oraz
ich dokładna aplikacja na
całe ciało.
Po ekspozycji na słońce rozwijają się objawy

nasilonego odczynu skórnego – powstaje stan zapalny w tkankach położonych
w obrębie skóry. Naczynia
krwionośne rozszerzają światło i tym samym zwiększają
przepuszczalność swoich
ścian. Skóra staje się zaczerwieniona, opuchnięta i boleCiąg dalszy na stronie 28
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surowiczy – nie czekaj! Natychmiast udaj się do lekarza!
Fachowcy wskazują na
istotę karnacji skóry w profilaktyce oparzeń słonecznych.
Szczególną ostrożność powinny zachować osoby o bardzo jasnej karnacji (fenotyp
pierwszy i drugi). Medycy są
zdania, że osoby te w ogóle
nie powinny się opalać.
Badania dowodzą, że każdy
z nas ma swój własny kapitał
słoneczny. Jest to nic innego
jak ilość promieniowania,
jaką możemy przyjąć w ciągu życia bez ryzyka zachorowania na choroby skóry
– m.in. na czerniaka. Pula
tego promieniowania jednak
bezpowrotnie się wyczerpuje w ciągu naszego życia.
Pamiętać należy zatem, aby
opalać się rozsądnie – nie
przesadzać z leniuchowaniem na plaży.

Ciąg dalszy ze strony 27

sna. Niekiedy objawy mogą
przyjąć bardziej zaostrzoną
formę w postaci bąbli czy
pęcherzy. Jeśli dołożymy do
tego objawy ogólne, takie jak
bóle i zawroty głowy, przyspieszone tętno oraz podwyższoną ciepłotę ciała – to
mamy wówczas do czynienia
z udarem cieplnym.
Większość objawów rozwija się kilka godzin po
opalaniu. Istnieje jednak
prawdopodobieństwo wystąpienia objawów późnych,
nawet po jednym dniu od
momentu zażywania kąpieli słonecznej. Ma to związek
z objawami ogólnymi powstającymi na skutek poparzeń dużej powierzchni
naszego ciała. Gdy zaobserwujesz niepokojące objawy
takie jak nudności, pęcherze, opuchliznę czy wysięk
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Domowe sposoby
na oparzenia słoneczne
Prysznic

Zimna woda przynosi
ukojenie rozpalonej skórze. Działa przeciwbólowo, ponieważ obniża
temperaturę zakończeń
nerwowych. Aby nie nabawić się szoku termicznego, prysznic należy
rozpoczynać od letnich
temperatur i stopniowo
je obniżać. W celu złagodzenia objawów powinien
trwać ok. 15 minut.
Okład z mięty
pieprzowej

Olejek z mięty pieprzowej posiada właściwości
przeciwzapalne i przyspiesza proces gojenia się
skóry. Należy wymieszać
2 krople olejku miętowego w 100 ml letniej wody.
Następnie schłodzonym
preparatem nasączyć gazę
i przykładać do oparzonej
skóry.

Miód

Ze względu na swój skład
o działaniu przeciwbakteryjnymiprzeciwzapalnym,może przyspieszać gojenie. Aby
przekonać się o leczniczych
właściwościach miodu, wystarczy przyłożyć do podrażnionej słońcem skóry okład
z gazy pokrytej niewielką
ilością tej złotej substancji.
Sok z aloesu

Aloes pomaga utrzymać
kwaśny odczyn pH skóry,
przez co staje się ona bardziej odporna na podrażnienia. Sok z liści aloesu
zawiera enzymy przyśpieszające regenerację
naskórka oraz saponiny
o działaniu ściągającym.
Ponadto aloes aktywizuje
fibroblasty, które są odpowiedzialne za proces gojenia skóry. Należy nasączyć
gazę schłodzonym sokiem
z aloesu i przyłożyć do oparzonej skóry na 15 minut.

Preparaty dostępne w aptece
Dekspantenol

W wyniku utlenienia
tej prowitaminy powstaje
kwas pantoinowy i beta-alanina, które działają antyoksydacyjnie. Preparaty
zawierające więc w swoim składzie tę substancję działają regenerująco
i niszczą wolne rodniki, zaburzające metabolizm skóry. Przyspieszają
wzrost komórek uszkodzonej bariery skórnej,
zmniejszają świąd, pieczenie i odczyn zapalny.
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Lanolina

Zapewnia ona właściwy
poziom nawilżenia skóry,
ograniczając utratę wody.
Tworzy na skórze cienki filtr zapobiegający wyparowywaniu wody z jej
warstw. Zwiększa również
jej elastyczność.
Kwas hialuronowy

Zapewnia nawilżenie
skórze „od wewnątrz”,
sprawiając, że jest ona elastyczna i sprężysta. Jedna
jego cząsteczka jest w stanie związać ok. 250 cząsteczek wody!
Porady z Apteki nr 01/2020

filtrem. Dokładnie nanieś
warstwę ochronną na całe
ciało (nie zapomnij o uszach,
ustach, powiekach oraz powierzchni za kolanami).

oparzenia słoneczne
u dzieci

Szczególnie u dzieci polecane są preparaty ziołowe, zawierające w swoim
składzie wyciąg z koszyczków rumianku, który działa
ściągająco, przeciwzapalnie
oraz zapobiega rozwojowi
zakażenia. Ponadto stosowane są ekstrakty z cebuli,
działające przeciwzapalnie
i bakteriobójczo. Pomocny okazać się może octanowinnian glinu – popularny
Altacet, zmniejszający przepuszczalność naczyń, likwidujący wysięk i stan zapalny.
Czas letni to okres częstego występowania oparzeń
słonecznych.
Pamiętaj o odpowiedniej
profilaktyce, stosując kremy z prawidłowo dobranym
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Nie zażywaj kąpieli słonecznych w godzinach największego nasłonecznienia
(11:00-15:00).
Jeśli doznasz skutków
oparzeń słonecznych – obserwuj swoje ciało. Oparzenia pierwszego stopnia
możesz leczyć domowymi
sposobami oraz preparatami dostępnymi w aptece.
Stany poważniejsze – drugi
i trzeci stopień – wymagają
interwencji lekarskiej.

Podsumowanie

r
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Lepiej zapobiegać niż
leczyć – niech to motto towarzyszy nam podczas wakacyjnych kąpieli
słonecznych!
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LEK OTC zalecany w leczeniu
i profilaktyce niedoboru magnezu.[1]

Doskonałe
połączenie

[1] ChPL, Magnefar® B6 Bio, Forte, 10.2019

Magnefar® B6 Bio: 1 tabletka powlekana zawiera 60 mg jonów magnezu w postaci magnezu cytrynianu (Magnesii citras) oraz 6,06 mg pirydoksyny chlorowodorku (Pyridoxini hydrochloridum). Magnefar® B6 Forte: 1 tabletka powlekana zawiera 100 mg jonów
magnezu w postaci magnezu cytrynianu (Magnesii citras) oraz 10,10 mg pirydoksyny chlorowodorku (Pyridoxini hydrochloridum).Wskazania do stosowania: produkty lecznicze Magnefar® B6 Bio i Magnefar® B6 Forte są zalecane w leczeniu niedoboru magnezu.
Występowanie poniżej wymienionych objawów może wskazywać na niedobór magnezu: nerwowość, drażliwość, wahania nastroju, łagodny lęk, niepokój, przejściowe uczucie zmęczenia, ospałość, zaburzenia snu o niewielkim nasileniu; objawy lęku, takie jak kurcze
przewodu pokarmowego lub kołatanie serca (bez zaburzeń serca); skurcze mięśni, mrowienie, drganie powiek. Produkty należy stosować po wykluczeniu innych przyczyn objawów niż niedobór magnezu oraz gdy osiągnięcie poprawy lub zwiększenie podaży magnezu
nie jest możliwe przez zastosowanie prawidłowej diety. W przypadku braku poprawy po miesiącu stosowania produktu leczniczego Magnefar® B6 Bio lub Magnefar® B6 Forte kontynuowanie leczenia nie jest zalecane. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje
czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Produktu Magnefar® B6 Bio, Magnefar® B6 Forte nie należy stosować przy hipermagnezemii, ostrej niewydolności nerek (klirens kreatyniny < 30ml/min.), znacznym niedociśnieniu tętniczym, bloku przedsionkowo-komorowym oraz myasthenia gravis. Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się
z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Porady z Apteki nr 01/2020
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C

zerniak złośliwy (melanoma
malignum) należy do nowotworów złośliwych skóry, które
zaliczane są do najbardziej
niebezpiecznych zmian chorobowych. Złośliwość tego
nowotworu jest znaczna,
stosunkowo wcześnie daje
przerzuty, a także w tej fazie
jest mało podatny na leczenie. Ponad 90 proc. wszystkich czerniaków znajduje
się na skórze, ale nowotwór
ten może umiejscawiać się
wszędzie tam, gdzie pojawiają się komórki barwnikowe, a zwłaszcza wewnątrz
gałki ocznej, na błonie śluzowej narządów płciowych,
w jamie ustnej, krtani, przełyku, jelitach, żołądku. Najczęściej powstaje w obrębie
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Czerniak
złośliwy
Co należy wiedzieć o najbardziej złośliwym
nowotworze skóry?
znamion barwnikowych,
nazywanych potocznie pieprzykami, może również powstać (chociaż rzadko) na
skórze niezmienionej.
Liczba nowych przypadków czerniaka w Stanach
Zjednoczonych na przestrzeni ostatnich pięćdzie-

sięciu lat stale rośnie, można
oszacować, że zwiększyła
się pięciokrotnie. Również
w Polsce liczba zachorowań
na czerniaka z roku na rok
się zwiększa. Powodem jest
ogólne przekonanie, że ciało
opalone jest zdrowe i piękne.
Obok nadmiernej ekspozy-

cji skóry na słońce, szczególnie niebezpieczne może
być korzystanie z solarium.
Jak często widzimy przecież
młode dziewczyny, których
skóra twarzy jest aż wprost
wypalona przez częste wizyty w solarium. Jest to najprostsza droga nie tylko do
Porady z Apteki nr 01/2020

Globalnie ryzyko
wystąpienia
czerniaka
zdecydowanie jest
większe u ludzi
z jasną karnacją
w porównaniu
z ludźmi
o ciemniejszym
zabarwieniu skóry.

Statystycznie przedstawia
się to w sposób następujący: około 1-2 przypadków
u Afroamerykanów oraz
około 20 przypadków
u Amerykanów rasy białej.
Podstawowe czynniki ryzyka to jasna karnacja, włosy
koloru jasnego bądź rudego,
u których występują kłopoty
z opalaniem skóry, to znaczy
pod wpływem słońca pojawiają się zaczerwienienia,
oparzenia, pęcherze. Głównym czynnikiem ryzyka jest
ekspozycja skóry na promieniowanie UV A, a także UV
B, a przede wszystkim jej intensywność. Z tego typu zagrożeniem głównie mamy
do czynienia w solariach,
w trakcie intensywnego
wypoczynku wakacyjnego,
szczególnie wyjeżdżając do
egzotycznych krajów, gdzie
słońce operuje zdecydowanie
bardziej intensywnie.
Amerykańskie ministerstwo zdrowia, w ramach
kampanii profilaktyki raka
skóry, opublikowało zdjęcia
prezentujące różne odmiany
i cechy, które pozwalają na
łatwiejszą, szybką i wstępną
identyfikację przez pacjenPorady z Apteki nr 01/2020

Zmiana koloru skóry
wokół znamienia
Jeżeli kolor skóry zaczyna się
zmieniać i rozprzestrzeniać
wokół znamiona, skóra staje
się czerwona lub traci swój
naturalny kolor – istnieje
prawdopodobieństwo, że to
czerniak skóry

Nieregularne
krawędzie
Znamiona mające
krawędzie nieregularne
lub karbowane to są
symptomy wskazujące
na wystąpienie tego
schorzenia

Duży rozmiar
W większości przypadków
znamię takie jest dosyć
znacznych rozmiarów
i przekracza zazwyczaj
w momencie jego odkrycia
5 milimetrów

Wiele kolorów
Nieregularna
powierzchnia

Zmiany czucia

Jeżeli znamię jest:
łuskowate, nabrzmiałe,
sączące się lub krwawiące,
posiada otwartą ranę, która
nie chce się goić lub zawiera
guzek wewnątrz – to istnieje
duże prawdopodobieństwo,
że jest to czerniak

Zmiany czucia skórnego w miejscu
wystąpienia zmiany barwnikowej.
Skóra swędzi, jest bolesna lub
napięta

ta, czy występujące u niego
znamię to prawdopodobnie
czerniak skóry.
Źródłem sukcesu w leczeniu czerniaka niewątpliwie
jest jego wykrycie we wczesnym okresie. Aby to było
możliwe, każdy człowiek powinien zdawać sobie sprawę
ze skali zagrożenia, ale także
regularnie oceniać wygląd
swojego ciała, zwracać uwagę na znamiona, pieprzyki
czy przebarwienia. Specjaliści przygotowali specjalną
regułę ABCD, która ułatwia
prowadzenie obserwacji
zagrożenia:
 A oznacza asymetrię znamienia, niepokojące jest,
jeśli jedna połowa znamienia różni się od drugiej,
 B oznacza obrzeże znamienia (ang. border), niepo-

kojące jest, jeśli wykazuje
nierówności;
 C oznacza kolor znamienia
(ang. color), niepokojące
jest, jeśli jest różny w różnych częściach znamienia
(od barwy białej i niebieskawej do czerwonej, brązowej i czarnej)
 D oznacza średnicę znamienia (ang. diameter) –
należy zwrócić szczególną
uwagę na każde znamię,
które ma 6 mm średnicy
lub więcej, a także na każde, które powiększyło się
lub wzniosło ponad powierzchnię skóry.

Występowanie
w znamionach takich
kolorów jak ciemny
brąz, biały, różowy
czerwony, szary, niebieski
i szczególnie czarny może
sugerować pojawienie się
czerniaka skóry

Źródło: cancer.gov

czerniaka, ale do wielu innych schorzeń i szybkiego
starzenia się skóry. Niestety, kampanie informujące
o szkodliwości opalania nie
przynoszą spodziewanych
rezultatów.

U kobiet czerniak występuje najczęściej na twarzy
bądź kończynach dolnych,
u mężczyzn na tułowiu. Należy przyjąć generalną zasa-

dę, że wszystkie znamiona
barwnikowe, z którymi zaczyna się coś dziać, to znaczy:
zaczynają zmieniać kolor,
pojawiło się swędzenie, powiększają się i różnią się od
innych trzeba koniecznie
dokładnie zdiagnozować
u lekarza. Niektóre z placówek dysponują specjalistycznym urządzeniem o nazwie
dermatoskop, który pozwala na określenie prawdopodobieństwa „złośliwości”
danej zmiany barwnikowej
na ciele.
W przypadku stwierdzenia ryzyka wystąpienia tej
choroby, lekarz zaleca dalsze
specjalistyczne badania, które polegają na chirurgicznym
wycięciu zmiany i przeprowadzeniu badania histopatologicznego jego wycinka.
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Len
zwyczajny
32
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Len pochodzi z Bliskiego Wschodu.
O jego zaletach dla zdrowia
i urody decydują nasiona, czyli
tzw. siemię lniane. Oprócz jednak
właściwości leczniczych, len od
dawna był cenionym surowcem
przemysłu włókienniczego i mimo
obecności na rynku setek rodzajów
materiałów, len nadal zajmuje
wśród nich zaszczytne miejsce

L

en dojrzewa w lipcu
i sierpniu, a zbiór
ma początek wtedy,
gdy rośliny są jeszcze zielonkawożółte. Wyrywa się je wraz z korzeniami
i zostawia do wyschnięcia na
polu. Nasiona lnu nabierają
barwy brązowej i dojrzewają właśnie w porze suszenia.

Siemię lniane zawiera
liczne związki chemiczne.
Są to śluzy, kwasy tłuszczowe – linolowy i linolenowy,
kwasy Omega 3, glikozydy
– linamarynę, fitoestrogeny,
witaminę E oraz sole mineralne – głównie cynk, żelazo
oraz białko.
Olej wytłaczany z ziaren

lnu jest jadalny. Jako środek
obniżający cholesterol warto go zażywać pod postacią
kapsułek. W mieszankach
ziołowych występuje siemię
lniane oraz mączka. Dobrze
jest zmielić ziarenka lnu bezpośrednio przed spożyciem
– zachowują wtedy najwięcej właściwości. Preparaty
lnu działają dobroczynnie na
śluzówkę układu pokarmowego. Osłaniają zwłaszcza
żołądek, dlatego zalecane są
głównie w chorobie wrzodowej. Śluz z lnu jest odporny
na czynniki hydrolizujące
i długo nie zmienia lepkości.
W ten sposób dobrze przylega do ścian błony śluzowej
żołądka i ogranicza dolegliwości – zgagę, pieczenie.

Jeśli połączymy ziarna
lnu z melisą lub rumiankiem, będą posiadały również działanie rozkurczowe
i przeciwzapalne. Oprócz tego nasionka absorbują płyny,
zwiększając swoją objętość,
a co się z tym wiąże wyciągają
toksyny z organizmu, formując galaretowatą masę mającą
działanie przeczyszczające.
Bogaty w nienasycone
kwasy tłuszczowe olej lniany doskonale nawilża skórę
i utrzymuje to nawilżenie
bardzo długo, dzięki specyficznemu oddziaływaniu na
przestrzenie międzykomórkowe. Wspomaga je także
witamina E, która uelastycznia naskórek i przeciwdziała
utracie wody.
Ciąg dalszy na stronie 34

olej lniany
Bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe olej lniany doskonale nawilża skórę i utrzymuje to nawilżenie
bardzo długo, dzięki specyficznemu oddziaływaniu na
przestrzenie międzykomórkowe. Wspomaga je także
witamina E, która uelastycznia naskórek i przeciwdziała
utracie wody
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Kosmetyki
z udziałem
oleju lnianego
sprawdzają
się także
w pielęgnacji
małych dzieci oraz
niemowląt.

Normalizują wydzielanie
sebum, łagodzą też wszelkie podrażnienia i suchość
naskórka, tak często spotykaną u maluchów. Włosy,
w które wmasujemy odrobinę oleju, są miękkie, lśniące
r

e
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i sprężyste, a także dodatkowo wzmocnione.
Zawarte w ziarenkach
związki śluzowe pomagają w schorzeniach górnych
dróg oddechowych. Napar
z siemienia ma dobroczynne
działanie w przeziębieniu,
zapaleniu oskrzeli i chrypce.
Łagodzi suchy kaszel, natomiast w mokrym kaszlu ułatwia usuwanie wydzieliny.
Olej lniany jest nieoceniony
dla układu krążenia. Kwasy
k

tłuszczowe pomagają usuwać
nadmiar złego cholesterolu
LDL, podnosząc równocześnie poziom tego dobrego
HDL. Ponadto zwiększają
siłę skurczu mięśnia sercowego, rozszerzają naczynia
krwionośne, a co za tym idzie
obniżają ryzyko nadciśnienia
i miażdżycy.
Lignany zawarte w oleju
lnianym działają bardzo podobnie do estrogenów, czyli
żeńskich hormonów. Jak wial

a

domo, mają one znaczenie
dla przemiany materii i gospodarki wodnej organizmu.
Umieszczając olej lniany
w codziennej diecie, możemy liczyć na szybsze i łatwiejsze pozbycie się kilogramów,
gdyż spowoduje on szybką
przemianę materii oraz ułatwi przekształcenie pokarmu
w energię zamiast w tłuszcz.
Pobudzi także produkcję żółci, która rozkłada tłuszcze.
MS

m

a
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9/10 mam ufa produktom
Nurofen dla dzieci
**

po

*

*

*

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

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania,
dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące
stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą,
gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Porady z Apteki nr 01/2020
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Narządem słuchu i równowagi jest ucho. Zmysł
słuchu charakteryzuje się zdolnością do rejestracji fal
dźwiękowych, rozpoznaje kierunek, natężenie, ton
i barwę danego dźwięku

N

arząd słuchu
może ulec
uszkodzeniu
na skutek różnych czynników. Należą do
nich czynniki genetyczne,
wrodzone, choroby i urazy. Wraz z wiekiem narząd
słuchu ulega stopniowemu
pogorszeniu i osoby w podeszłym wieku słyszą gorzej.
Fizjologiczne ubytki słuchu
związane z wiekiem różnią
się u obu płci. Mężczyźni
znacznie wcześniej zaczynają tracić słuch. Kłopoty ze
słuchem w Polsce ma co trzeci dorosły i co szóste dziecko
w wieku szkolnym.
Szumy w uszach

to bardzo uciążliwa przypadłość. Przyczyny szumów
w uszach mogą być bardzo
różne. Za tę dolegliwość odpowiadać mogą na przykład nerwiaki (guzy) nerwu
słuchowego, odkładanie się
w uchu środkowym nietypowej tkanki kostnej, przewlekłe ropne zapalenie ucha
Porady z Apteki nr 01/2020

środkowego, przewlekłe
choroby takie jak cukrzyca,
nadciśnienie, niewydolność
nerek, choroby tarczycy. Najbardziej banalną przyczyną szumu jest zatkanie ucha
zewnętrznego woskowiną
lub ciałem obcym. Szumy
w uszach mogą też być skutkiem długotrwałego hałasu,
silnego stresu, nurkowania
oraz stosowania niektórych
leków (gentamycyny, neomycyny, streptomycyny). Osoby
cierpiące na szumy w uszach
mają problemy z odpoczynkiem, zasypianiem i z koncentracją. Nikt inny nie może
usłyszeć tych dźwięków ani
nie można ich zarejestrować
żadnym urządzeniem.
Czyrak ucha

spowodowany jest bakter yjnym zapaleniem
mieszków włosowych albo
gruczołów łojowych. Czyraki powstają wtedy, kiedy
dojdzie do zapalenia ujścia
mieszka włosowego. W miejscu tym zaczynają rozwijać

Fizjologiczne ubytki słuchu związane
z wiekiem różnią się u obu płci. Mężczyźni
znacznie wcześniej zaczynają tracić
słuch. Kłopoty ze słuchem w Polsce ma co
trzeci dorosły i co szóste dziecko w wieku
szkolnym

się gronkowce lub paciorkowce. Czasami zdarza się, że
czyrak może być spowodowany przez zbyt energiczne
czyszczenie ucha czy drapanie. Przyczyny powstawania czyraków mogą też być
inne i wiążą się na przykład
z niedożywieniem, obniżeniem odporności, z przewlekłymi chorobami takimi
jak cukrzyca. Czyrak objawia się silnym, pulsującym
bólem ucha, promieniującym na zęby czy oko. Czyrak rozwija się i rośnie od
jednego do dwóch tygodni.
Niekiedy nawet najmniejsze
zmiany w przewodzie słu-

chowym mogą być bardzo
bolesne. Nieleczone czyraki
mogą prowadzić do wielu
powikłań, takich jak zapalenie zatok, zakażenie mózgu,
zapalenie szpiku, zapalenie
wsierdzia, posocznicy oraz
mogą zostawić trwałe blizny
w miejscu czyraka.
Nagła głuchota

jest to ciężkie upośledzenie słuchu, które rozwija się
w ciągu paru dni lub które
stwierdza się po przebudzeniu. Schorzenie to jest głównie wynikiem niedotlenienia
komórek zmysłowych naCiąg dalszy na stronie 38
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Niedosłuch
głuchota starcza
Głuchotę starczą
nazywa się
czasem głuchotą
społeczną, gdyż
dotyczy dużego odsetka
społeczeństwa. Osoby
niedosłyszące napotykają
problemy w załatwieniu
różnych spraw (urzędy,
sklepy, banki, spotkania).
Muszą się wielokrotnie
dopytywać, co nie jest
komfortową sytuacją.
Często się izolują i zamykają
we własnym świecie.

Ciąg dalszy ze strony 37

rządu słuchu. Utrata słuchu
początkowo następuje zwykle po jednej stronie i może
mieć różne nasilenie. Objawami nagłej głuchoty jest
upośledzenie odbiorcze słuchu o charakterze zatkanego ucha, pełności w uchu,
czasem pojawiają się szumy,
piski czy gwizdy. Niekiedy
mogą też wystąpić zawroty
głowy i zaburzenia równowagi. Wraz z wiekiem wzrasta
liczba zachorowań na nagłą
głuchotę, a szczyt przypada
na 50 – 60 rok życia. Przyczynami nagłej głuchoty
mogą być urazy bezpośrednie (uszkodzenie czaszki,
uraz akustyczny, uderzenie
pioruna), urazy pośrednie
(zwichnięcie kręgów szyjnych), zaburzenia naczyniowe tętnicy słuchowej i nerwu
słuchowego, uszkodzenia
przez drobnoustroje (zapalenie opon mózgowo-rdzenio-

38

wych, zapalenie błędnika),
uszkodzenia wirusowe (odra,
świnka, ospa, grypa), uszkodzenia alergiczne. Nagła głuchota może wystąpić także
jako efekt ciężkiego urazu
psychicznego lub stresu.
Otoskleroza

jest chorobą, która stanowi
poważny problem społeczny.
Atakuje ludzi w wieku 15 –
30 lat. Najczęściej pojawia
się u kobiet przechodzących
zmiany hormonalne, jakie na
przykład zachodzą w okresie
ciąży czy karmienia. Choroba ta występuje również
u dzieci i wówczas jest trudna do zdiagnozowania. Otoskleroza może mieć podłoże
genetyczne, a czynnikami
ryzyka mogą być zaburzenia autoimmunologiczne
i zakażenie wirusem odry.
Objawy otosklerozy to: słyszenie mowy lepiej w hałasie

niż w ciszy, zwiększający
się niedosłuch, szumy w uszach, gwizProces słyszenia
dźwięku, choć bez uszu nie
dy ( z a z w yc z aj
jest możliwy, tak naprawdę
o niskiej częstoodbywa się w mózgu. Zanim
tliwości), cicha
dźwięk trafi do naszego
mowa i problemózgu do analizy, musi
my z równowadokonać się przeróbka
gą. Otoskleroza to
fali dźwiękowej na impulsy
postępująca choelektrobiochemiczne
roba ucha środkow uchu.
wego i wewnętrznego.
Jest skutkiem nieprawidłowego metabolizmu
wapnia pomiędzy poszczególnymi kosteczkami słu- w miarę upływu czasu i rozchowymi (młoteczek, woju choroby. Otoskleroza
kowadełko, strzemiączko). nieleczona może doprowaDotyka szczególnie jedną dzić do całkowitej głuchoty,
z nich – strzemiączko. Pod- zwykle obustronnej.
stawa strzemiączka zrasta się z otworem okienka Niedosłuch
owalnego i uniemożliwia – głuchota starcza
poruszanie w odpowiedzi
jest skutkiem naturalnego,
na fale dźwiękowe. W kon- stale postępującego procesu
sekwencji słuch ulega organizmu. Trudno okreznacznemu pogorszeniu ślić jednoznacznie wiek,
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w którym słuch zaczyna się
pogarszać. Jest to sprawa indywidualna, a rozwój choroby może trwać latami (25
– 30 lat). Przyczyn głuchoty
można upatrywać w przewlekłych chorobach, które
mają wpływ na komórki nerwowe w uszach. Starzenie się
neuronów słuchowych (są to
komórki nerwowe, które odbierają impulsy i przekazują
je do mózgu) wiąże się z tym,
że zwiększa się liczba ich
uszkodzeń w obrębie ucha
wewnętrznego. Uszkodzenia
te mogą być spowodowane
długotrwałym narażeniem
na hałas, działaniem różnych
leków, zaburzeniami krążenia (miażdżyca tętnic ucha
wewnętrznego). Niedosłuch
może też być dziedziczny.
Na początku choroby nie
słyszy się dźwięków o wysokiej częstotliwości, a następnie o średniej i ogólnie
obniża się ostrość słuchu.
Głuchotę starczą nazywa się
czasem głuchotą społeczną,
gdyż dotyczy dużego odsetka
społeczeństwa. Osoby niedosłyszące napotykają problemy w załatwieniu różnych
spraw (urzędy, sklepy, banki,
spotkania). Muszą się wielokrotnie dopytywać, co nie
jest komfortową sytuacją.
Często się izolują i zamykają
we własnym świecie. Ubytki
słuchu związane z wiekiem
różnią się u obu płci. Mężczyźni wcześniej niż kobiety
zaczynają odczuwać ubytki
słuchu. Niedosłuch to problem, z którym boryka się
co piąty człowiek w wieku
powyżej 55 roku życia.
Zapalenie
ucha środkowego

w większości przypadków ma charakter bakteryjny. Najczęstsze patogeny to
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paciorkowce, gronkowce,
pałeczki E Coli. Często zakażenie wirusowe typu grypa może być początkiem
wtórnego zapalenia ucha
środkowego. Objawami zapalenia ucha środkowego
są: ostry, pulsujący ból ucha
i okolicy, wysoka gorączka,
dreszcze, szum w chorym
uchu, niedosłuch, u dzieci
może wystąpić sztywność
karku. W przypadku grypowego zapalenia ucha
środkowego mogą wystąpić
krwotoczne pęcherzyki.
Rozróżniamy ostre i przewlekłe zapalenie ucha
środkowego. Do ostrego zapalenia dochodzi głównie
przez trąbkę słuchową, która jest przewodem łączącym
gardło z uchem środkowym.
W przypadku infekcji w gardle może się ona przenieść
do ucha. Czasami do zakażenia dochodzi również przez
uszkodzoną błonę bębenkową. Większość dzieci choruje na ostre zapalenie ucha
środkowego przynajmniej
raz w życiu. Ostre zapalenie
w większości przypadków
cofa się bez powikłań i trwałych następstw.
Przewlekłe zapalenie
ucha środkowego objawia
się zawsze wysiękiem z ucha,
przedziurawieniem błony
bębenkowej i upośledzeniem słuchu. Zapalenie to
może powodować poważne powikłania zagrażające
życiu chorego. W czasie tej
choroby dochodzi niekiedy do rozprzestrzeniania się
drobnoustrojów poza ucho
środkowe do kości i na najbliższe otoczenie, co może
spowodować niedowład nerwu twarzowego, zapalenie
błędnika, zapalenie opon
mózgowych, ropnie mózgu

Zapalenie ucha
zewnętrznego
Do zakażenia skóry przewodu
słuchowego zewnętrznego
dochodzi wskutek urazu lub
przerwania naskórka (niewłaściwe
czyszczenie patyczkiem), zmniejszenia
wydzielania woskowiny oraz
zalegania wody w przewodzie
słuchowym
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i móżdżku.
Zapalenie
ucha zewnętrznego

to zapalenie w obrębie
przewodu słuchowego. Jest
ono wywołane zakażeniem
bakteryjnym, wirusowym
lub grzybiczym. Infekcja
ucha zewnętrznego może
zdarzyć się o każdej porze
roku, jednak najczęściej
w okresie wakacyjnym. Do
zakażenia skóry przewodu
słuchowego zewnętrznego dochodzi wskutek urazu lub przerwania naskórka
(niewłaściwe czyszczenie
patyczkiem), zmniejszenia
wydzielania woskowiny oraz
zalegania wody w przewodzie słuchowym. Do osób
szczególnie narażonych na
zapalenie ucha zewnętrznego
należą ci, którzy mają częsty
kontakt z wodą. Schorzenie
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to nazywa się „uchem pływaka”. Rozróżnia się ostre
zapalenie, zakażenie mieszków włosowych, wypryskowe zapalenie oraz martwicze
zapalenie ucha. Najczęściej
zapalenie ucha zewnętrznego powodują bakterie takie
jak pałeczki ropy błękitnej
lub gronkowca złocistego.
Oznakami tego schorzenia
są: ból szczęki, ból ucha, zaczerwienie skóry na uchu,
zapalenia węzłów chłonnych, świąd, wyciek ropny
z ucha oraz obrzęk. Przyczyną wirusowego zapalenie ucha zewnętrznego jest
zazwyczaj wirus opryszczki.
Objawia się tym, że na błonie bębenkowej i na skórze
przewodu powstają pęcherze, które pękają i pojawia się
wyciek krwisto-surowiczy,
wysoka gorączka i silny ból.
W obecnych czasach coraz
więcej zachorowań za zapa-

Nagła głuchota
Objawami nagłej głuchoty jest
upośledzenie odbiorcze słuchu
o charakterze zatkanego ucha, pełności
w uchu, czasem pojawiają się szumy, piski
czy gwizdy. Niekiedy mogą też wystąpić
zawroty głowy i zaburzenia równowagi.
Wraz z wiekiem wzrasta liczba
zachorowań na nagłą głuchotę, a szczyt
przypada na 50-60 rok życia.

lenie przewodu słuchowego
ma podłoże grzybicze. Osoby pracujące w wilgotnym
i ciepłym środowisku oraz
ci ludzie, którzy przewlekle
stosują krople do ucha z antybiotykiem, narażeni są na
to schorzenie. W każdym
przypadku, gdy występuje

zapalenie ucha zewnętrznego nie należy korzystać
z pływalni czy moczyć uszu.
Należy również zrezygnować z używania słuchawek,
szczególnie tych wewnętrznych i nie wolno samodzielnie czyścić ucha.
BARBARAS
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Nietolerancja

laktozy

O co chodzi z tym mlekiem?

Jedną z najczęściej występujących nietolerancji
pokarmowych jest nietolerancja laktozy. Laktoza
jest to cukier obecny w mleku. O nietolerancji
mówimy wówczas, gdy organizm ma niedobór
lub brak laktazy, czyli enzymu, którego
zadaniem jest trawienie tego cukru

J

est to reakcja niewłaściwa organizmu,
a laktoza nie może
być rozłożona i nie
ulega fermentacji bakteryjnej
w jelicie grubym. Najczęściej
spotykamy się z pierwotnym
niedoborem enzymu, czyli
postępującym zmniejszeniem jego aktywności od
drugiego roku życia, a nawet
wcześniej. Oznaki te rzadko
występują u niemowląt i małych dzieci, natomiast w dużej mierze dotyczą dorosłych.
Nietolerancja laktozy bywa
także efektem wrodzonego
niedoboru enzymu, czyli alaktazji. Tutaj znaczenie
ma dziedziczność. W takim
przypadku objawy nietole-
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rancji pojawiają się u noworodków z chwilą podania po
raz pierwszy mleka modyfikowanego lub mleka matki.
Również niektóre schorzenia mogą prowadzić do
nietolerancji. Należą do nich
między innymi:
 zapalenie martwicze jelit
 zespół Whipple’a
 zespół krótkiego jelita
 choroba
Leśniowskiego-Krohna
 mukowiscydoza
 celiakia
Co ważne, niektóre leki
mogą także niszczyć nabłonek jelitowy, co prowadzi
do zmniejszenia aktywności
Porady z Apteki nr 01/2020

laktazy. Należą do nich antybiotyki, niesterydowe leki
przeciwzapalne, chemioterapeutyki oraz alkohol.
Problem może dotyczyć
także wcześniaków, gdyż ich
organizm nie jest w stanie
wytwarzać laktazy, jednak
wraz z rozwojem malucha
funkcja ta pojawia się, a dolegliwości ustępują.
Diety bezmleczne,
które są ostatnio
bardzo modne,
niestety także
upośledzają
aktywność tego
enzymu, co może
być w efekcie
niekorzystne dla
zdrowia.

Typowymi objawami nietolerancji laktozy są:
 bóle brzucha
 biegunka
 wzdęcia
 nudności i wymioty.
Dolegliwości są tym większe, im więcej mleka spożyliśmy. Jeśli od spożycia
takiego posiłku do wystąpienia powyższych objawów
minęło kilka lub kilkanaście
godzin, mamy do czynienia
z nietolerancją.
Nietolerancja laktozy to
nie to samo co alergia na
mleko, a konkretnie na białko w nim zawarte. Niestety
te pojęcia są często mylone,
a alergia pojawia się od razu
po wypiciu mleka.
Aby jednoznacznie stwierdzić nietolerancję, wykonuje
się badania diagnostyczne
takie jak: test wodorowy oddechowy, test doustnego obciążenia glukozą oraz próbę
eliminacyjną. Najskuteczniejszym badaniem jest enPorady z Apteki nr 01/2020

doskopia, gdzie pobiera się
wycinek jelita i bada na obecność laktazy.
Metody leczenia

W sytuacji, gdy chory
cierpi na wrodzoną nietolerancję, musi do końca życia
wyeliminować z diety cukier
mleczny. Nawet niewielkie
jego ilości mogą mieć negatywne skutki dla zdrowia
całego organizmu.
W przypadku pierwotnego niedoboru enzymu należy również usunąć z diety
ryzykowne produkty, ale
można dostarczać laktazę
z zewnątrz, np. w postaci tabletek. Jeśli nabłonek zostanie zregenerowany, można
wrócić do dotychczasowej
diety, a dolegliwości ustąpią.

Nietolerancja laktozy to nie to samo
co alergia na mleko, a konkretnie
na białko w nim zawarte. Niestety te
pojęcia są często mylone, a alergia
pojawia się od razu po wypiciu mleka.
Aby jednoznacznie stwierdzić
nietolerancję, wykonuje się
badania diagnostyczne takie jak:
test wodorowy oddechowy,
test doustnego obciążenia
glukozą oraz próbę eliminacyjną.
Najskuteczniejszym badaniem jest
endoskopia, gdzie pobiera się wycinek
jelita i bada na obecność laktazy.

U niemowląt i małych
dzieci stosuje się mieszanki mleczne bezlaktozowe,
dodatkowo wzbogacane
w żelazo i mikroelementy.
Co ważne, u dzieci niedobór
laktazy może być przyczyną
rozwoju innych chorób, np.
krzywicy czy osteoporozy.
Jak dowiedziono, problem
nietolerancji laktozy jest dość
powszechny. Wraz z wiekiem spada jej stężenie, tak
więc osoby starsze powinny
ograniczyć spożywanie produktów mlecznych. Należy
uważać też na sosy, gotowe
produkty, płatki, margaryny – tam również obecny jest
cukier mleczny. Co ciekawe,
produkty powstałe po fermentacji mleka, czyli kefiry,
jogurty lub twarde sery typu cheddar, są praktycznie
pozbawione laktozy, można
więc spożywać je bez obaw.
MS
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Miód

i spółka
Bardzo lubimy smak miodu, nie
sposób go porównać z żadnym innym
produktem. Niewielu z nas wie, że
aby wyprodukować kilogram miodu
pracowite pszczoły muszą zebrać
nektar z około 1,3 mln kwiatów
rzepaku albo z 800 tysięcy kwiatów
akacji. Miód ma piękny bursztynowy
kolor i często porównywalny jest do
płynnego złota

W

artościowe
składniki miodu
to przede
wszystkim cukry proste,
czyli te najłatwiej przyswajalne przez organizm. One
gwarantują ten niezwykle
słodki smak. Oprócz tego
miód jest cennym źródłem
kwasów organicznych, enzymów i mikroelementów.
O jego intensywnej barwie
decydują barwniki roślinne
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oraz żelazo, fosfor i magnez.
W związku z tym, że łatwo
się przyswaja, miód ma duże
walory odżywcze. Enzymy
zawarte w miodzie nadają mu poniekąd cechy leku
– aktywują czynny udział
w wiązaniu szkodliwych substancji. Żelazo, które zawiera,
jest prawie w stu procentach
przyswajalne przez człowieka. Miód ma także działanie
bakteriobójcze dzięki zawartej inhibinie. RegularPorady z Apteki nr 01/2020

ne spożywanie miodu może
przyczynić się do regeneracji
organizmu, ale też poprawy
funkcjonowania serca.
Znanych jest kilka gatunków miodu, w zależności od rodzaju kwiatów,
z których powstaje:
MIÓD LIPOWY

Najbardziej popularny jest
miód lipowy – jak nazwa
wskazuje, pochodzi z kwiatów lipy. W stanie płynnym
ma barwę od zielonkawożółtej do jasnobursztynowej.
W smaku jest dość wyrazisty, lekko gorzkawy, z wyczuwalnym zapachem lipy.
Udowodniono, że zawiera
olejki eteryczne, flawonoidy (hesperydyna, rutyna,
izokwercytryna, garbniki,
saponiny). Odznacza się dużą aktywnością antybiotyczną, szczególnie na bakterie
Gram-dodatnie i Gram-ujemne, grzyby chorobotwórcze. Jest idealny przy
przeziębieniu, schorzeniach
górnych dróg oddechowych,
a nawet w zapaleniu zatok.
Polecany jest też w chorobach serca i układu krążenia. Działa moczopędnie,
zmniejsza obrzęki i delikatnie obniża ciśnienie krwi.
MIÓD AKACJOWY

Miód akacjowy jest
również bardzo znany.
Zasadniczo ma barwę słomkowożółtą, ale może być też
bezbarwny. Ze względu na
dużą zawartość fruktozy, bardzo mocno ulega procesowi
krystalizacji. Ma delikatny
aromat, w smaku jest lekko
kwaskowy. Zawiera flawonoidy, olejki eteryczne oraz
śluzy. Stanowi przede wszystkim cenną odżywkę w stanach zmęczenia fizycznego
i psychicznego. Z uwagi ma
Porady z Apteki nr 01/2020

delikatny smak, ten gatunek
jest bardzo ceniony w kuchni. Natomiast jeśli chodzi
o medyczne wskazania, jest
polecany osobom z cukrzycą,
ale tylko tam, gdzie pacjent
nie stosuje leków insulinowych. Oczywiście wspomaga
pracę układu pokarmowego, w chorobie wrzodowej
żołądka i dwunastnicy oraz
w niedomaganiu górnych
dróg oddechowych. Liczne doniesienia wskazują też
na jego dobroczynne działanie dla osób cierpiących
na bezsenność.

Enzymy zawarte w miodzie
nadają mu poniekąd cechy
leku – aktywują czynny udział
w wiązaniu szkodliwych
substancji. Również żelazo,
które zawiera, jest prawie w stu
procentach przyswajalne
przez człowieka

MIÓD gryczany

Miód gryczany pochodzi
z kwiatów gryki. Jest najłatwiej rozpoznawalny po
charakterystycznej ciemnobrązowej barwie i intensywnym zapachu. Niestety
z tego względu nie przepadają za nim dzieci, ale jest jednymz miodów z najczęściej
spożywanych przez dorosłych. Zaleca się go osobom
w starszym wieku, oczyszcza bowiem organizm oraz
hamuje powstawanie zmian
w układzie krążenia. Polecany jest również
osobom z anemią, gdyż dostarcza żelaza, potasu
i innych składników
mineralnych.
Do licznej rodziny miodów należą również inne
produkty pracy wytrwałych pszczół. Jest to pyłek
kwiatowy, propolis i pierzga.
PYŁEK KWIATOWY

Pyłek kwiatowy nazywany
jest również pyłkiem pszczelim. Rośliny produkują go
w ogromnej ilości. StanoCiąg dalszy na stronie 46
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wi on źródło witamin, mikroelementów, a zwłaszcza
białka i enzymów. Oczyszcza
organizm, łagodzi bóle miesiączkowe, a także wspomaga
funkcje odpornościowe, mając swój udział w terapii groźnych chorób, np. białaczki.
PIERZGA

Pierzga jest stosunkowo
mało znanym produktem.
Jest to po prostu pyłek kwiatowy, który pszczoły odkładają w ulu, wymieszany
razem z miodem i wzbogacony wydzieliną z gruczołów,
a następnie poddany fermentacji beztlenowej. Pierzga
odznacza się najwyższymi
walorami odżywczymi oraz
najszerszym spektrum działania na ludzki organizm. Regularne spożywanie pomaga

usunąć wszelkie toksyny,
również metale ciężkie. Jako
ciekawostkę podano, iż w 10
dag zawiera ona tyle białka
co 1 kg cielęciny, przy czym
nie wywołuje reakcji uczuleniowych tak jak w przypadku
białka pochodzenia zwierzęcego. Nie powinno się stosować pierzgi bezpośrednio.
Zaleca się najpierw rozpuścić płaską łyżeczkę w około
pół szklanki przegotowanej
wody. Najlepiej zrobić to wieczorem, a miksturę wypić na
drugi dzień z samego rana.
propolis

Właściwości biotyczne
propolisu doceniane są na
całym świecie. Potrafi leczyć, ale również zapobiegać niektórym schorzeniom.
Pszczoły zbierają go z pączków oraz młodych pędów

roślin. Po uzbieraniu wydzielina ich gruczołów stanowi
wilgotną wyściółkę ula. Dotychczas wykryto ok. 3000
różnych składników zawartych w propolisie. Szczególne
zasługi są przypisywane flawonoidom. Propolis potrafi niszczyć bakterie, grzyby
chorobotwórcze, pierwotniaki. Hamuje rozwój szczepów bakteryjnych opornych
na działaniu antybiotyków.
Systematyczne zażywanie
propolisu powoduje podwyższenie odporności
organizmu, zapobiega przeziębieniom, dezynfekuje
gardło i jamę ustną, tak więc
może być idealnym uzupełnieniem terapii paradontozy. Zaleca się stosować go
dwa razy dziennie w ilości po
10 kropli na łyżeczkę wody. Jest skuteczny także w le-

czeniu choroby wrzodowej
żołądka, a najbardziej w połączeniu właśnie z pierzgą.
Jak widać, leczenie miodem i jego pochodnymi jest zupełnie naturalną
metodą, aczkolwiek osoby
uczulone (szczególnie na
propolis) powinny go unikać. Także ze względu na
te właściwości dzieciom do
ukończenia pierwszego roku życia zaleca się bardzo
ostrożne podawanie tego
wartościowego pokarmu.
Nie zapominajmy również o urodzie. Miód jest
składnikiem wielu kosmetyków, między innymi kremów, szamponów,
balsamów do ciała. Działa
nawilżająco, kojąco, łagodzi wszelkie podrażnienia
i przepięknie pachnie.
MS

Systematyczne zażywanie propolisu
powoduje podwyższenie
odporności organizmu,
zapobiega przeziębieniom,
dezynfekuje gardło i jamę ustną,
tak więc może być idealnym
uzupełnieniem terapii paradontozy
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Umysł
w świetnej
formie

a

a

Wady
wzroku

Oczy
są jednym
z najważniejszych
narządów zmysłów.
Dostarczają około 80%
informacji o otoczeniu. Dziesięć
procent wszystkich komórek
nerwowych mózgu analizuje
sygnały przesyłane przez
oczy i dlatego człowiek
rozumie to, co widzi

K

ażde z oczu odbiera minimalnie inny obraz, który
scala się w ośrodku wzrokowym i dzięki temu widzimy przestrzennie, jednak tylko
w pewnych odległościach (do około
50 metrów). Gdyby człowiek posiadał tylko jedno oko, to bardzo trudno
byłoby mu określić odległość obserwowanego przedmiotu.
Oko ludzkie zbudowane jest z gałki
ocznej, która jest narządem wzroku
i z narządów dodatkowych, pełniących funkcje ochronne i ruchowe.
Do ochronnych należą: brwi, rzęsy,
spojówki, gruczoły łzowe, a do ruchowych należą mięśnie okołoruchowe.
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Układ optyczny oka można porównać do aparatu fotograficznego. Rolę
soczewek obiektywu spełniają rogówka i soczewka oka, rolę przysłony pełni tęczówka, a światłoczułe warstwy
kliszy to siatkówka oka. Obraz na siatkówce jest odwrócony, co wynika z fizycznej budowy oka. W pierwszych
dniach życia mózg człowieka uczy się
widzieć prawidłowo, obracając obraz,
aby w późniejszym życiu robić to automatycznie. Niemowlę widzi świat
odwrócony i dopiero po pewnym
czasie zaczyna widzieć normalnie.
Zdolność załamywania promieni
świetlnych przez układ optyczny oka
nazywa się łamliwością lub refrakcją, natomiast prawidłowe załama-

nie światła
w oku nazywa
się miarowością.
Ważną właściwością oka
jest możliwość jego akomodacji.
Akomodacja jest to dostosowanie
się oka do oglądania przedmiotów
znajdujących się w różnych odległościach od obserwatora i polega na
zmianie zdolności skupiającej układu optycznego oka, umożliwiając
tworzenie wyraźnych obrazów. Mechanizm ten polega na zmianie krzywizny soczewki ocznej, odbywającej
się samoczynnie z udziałem mięśni
współpracujących z gałką oczną, kiedy przenosimy wzrok z odległości
bliskich na dalekie i odwrotnie.
Porady z Apteki nr 01/2020

Wady wzroku powstają w różnych
okresach życia człowieka. Dotyczą
zarówno dzieci, młodzieży, dorosłych
i starszych osób. Do najczęstszych
problemów dotyczących widzenia,
z jakimi spotykamy się w codziennym
życiu, należą wady ostrości wzroku.

nie powstaje ostry obraz lecz rozproszona plama. Krótkowidz mruży
oczy i w ten sposób pomaga sobie,
zmniejszając rozproszenie obrazu
na siatkówce poprzez zwiększenie
głębi ostrości.

jednostka zdolności zbierającej soczewek i układów optycznych, przy
czym dodatnie liczby oznaczają soczewki skupiające, natomiast liczby
ujemne soczewki rozpraszające)
 średnią – od 3,0 dioptrii do 6,0
dioptrii
 dużą – powyżej 6,0 dioptrii.

Rodzaje
krótkowzroczności:

Krótkowzroczność

Krótkowzroczność jest najbardziej
rozpowszechnioną wadą wzroku.
Krótkowidz dobrze widzi przedmioty
i osoby znajdujące się blisko, a to, co
znajduje się dalej, jest dla niego obrazem zamazanym. Bardzo częstym
objawem tej wady jest zmęczenie,
a nawet ból w okolicy czołowej. Krótkowzroczność polega na tym, że promienie świetlne ogniskują się przed
siatkówką wskutek nadmiernej siły
załamującej światło (tzw. łamliwości)
rogówki lub soczewki albo zbyt wydłużonej gałki ocznej. Na siatkówce

 rogówkowa – występuje rzadko,
charakteryzuje się uogólnionym
ścieńczeniem rogówki, przez co
przybiera ona kształt kulisty, a to
wiąże się ze zwiększeniem jej mocy łamiącej
 soczewkowa – spowodowana jest
zbyt kulistą soczewką, wstępuje
w początkach zaćmy i u chorych
na cukrzycę

Małą krótkowzroczność, zwaną
również szkolną, powiększa się na
skutek stałej akomodacji przy zbyt
długiej pracy wzroku z bliska. Duża
krótkowzroczność, zwana osiową,
spowodowana jest przez zbyt długą
gałkę oczną, natomiast duża krótkowzroczność, zwana wysoką, to wada
uwarunkowana genetycznie, która
może doprowadzić do utraty wzroku.

Wyróżnia się trzy stopnie
krótkowzroczności:

Krótkowzroczność coraz częściej
stwierdza się u dzieci i młodzieży. Do
rozwoju i powiększania się tej wady

 małą – do 2,5 dioptrii (dioptria –
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przyczynia się długotrwałe czytanie,
patrzenie w ekran komputera, oglądanie telewizji.
Oczy ludzkie nie są przystosowane
do ciągłego patrzenia na przedmioty
położone blisko, do czego zmusza nas
rozwój cywilizacji.
Dalekowzroczność

Dalekowzroczność, zwana też nadwzrocznością, jest to wada wzroku,
która często powstaje zaraz po urodzeniu i bywa dziedziczna. Osoby
z taką wadą wzroku widzą przedmioty będące dalej wyraźnie, natomiast
te, które znajdują się blisko, widzą
zamazane. Nadwzroczność powstaje wtedy, gdy gałka oczna jest zbyt
krótka. Promienie świetlne skupiają
się za siatkówką. Oznakami tej wady
jest niewyraźne widzenie przedmiotów znajdujących się blisko, mrużenie oczu, przemęczenie wzroku oraz
bóle głowy.
Starczowzroczność

Starczowzroczność, zwana też pre-
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zbiopią, jest to wada wzroku, która
pojawia się u osób w wieku powyżej
40 lat. Prezbiopia spowodowana jest
osłabieniem mechanizmu skupiającego światło. Wada ta jest spowodowana naturalnym procesem starzenia
się. Soczewki oczne stają się grubsze,
a mięśnie mniej elastyczne, w rezultacie czego tracimy zdolność ostrego
widzenia przedmiotów leżących blisko. Z upływem lat oko traci zdolność
akomodacji, szczególnie przy słabym
oświetleniu. Starczowzroczność często nazywana jest syndromem długiej
ręki, ponieważ, chcąc wyraźniej widzieć, odsuwamy od siebie na przykład książkę, a wówczas obraz nabiera
odpowiednią ostrość.

da wydłużony owal, przez co w oku
występuje niezborność. Przypuszcza
się, że astygmatyzm może być wadą
dziedziczną bądź wynikiem uszkodzenia rogówki lub soczewki oka
wynikającej z przebytej choroby lub
zwyrodnienia. Przed czwartym rokiem życia astygmatyzm przechodzi
różne stadia, potem staje się stosunkowo stabilny. Astygmatyzm objawia
się tym, że widziane przedmioty (zarówno te z bliska i z daleka) są zamglone, pojawiają się czołowe bóle głowy,
tarcie oczu, mrużenie i przekrzywianie głowy. Osoba z astygmatyzmem
widzi linie proste jako krzywe, nie
widzi równo ostro linii pionowych
i poziomych.

Astygmatyzm

Daltonizm

Astygmatyzm (niezborność) jest
kolejną wadą wzroku. Niezborność
jest wynikiem złego funkcjonowania soczewki bądź rogówki, które
nie są symetryczne względem osi
oka. Podstawową przyczyną astygmatyzmu jest skupianie się światła
w dwóch osiach. Gałka oczna posia-

Daltonizm jest dziedziczną wadą wzroku, która dotyka głównie
mężczyzn. Gen odpowiedzialny za
wystąpienie daltonizmu znajduje
się w chromosomie X. Szacuje się, że
wadę tę może mieć jeden na ośmiu
mężczyzn, a u kobiet jedna na sto.
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Czasami daltonizm może
pojawiać się po urazie
głowy, gdy dojdzie do
uszkodzenia nerwu
wzrokowego lub siatkówki

tyzm. W tej odmianie daltonista
wszystko widzi w kolorach biało-czarnych. Daltoniści nie mogą wykonywać niektórych zawodów, np.
kierowcy, pilota czy maszynisty.

Może też być efektem ubocznym
chorób przewlekłych (na przykład
cukrzyca) czy stosowania niektórych leków. Daltonista najczęściej
nie rozpoznaje koloru zielonego
bądź myli go z kolorem czerwonym.
Istnieje kilka rodzajów daltonizmu.
Najbardziej rozpowszechniony to
dichromatyzm. Osoba z taką wadą
całkowicie nie rozpoznaje koloru
czerwonego lub zielonego. Przy trichromatyzmie występuje obniżenie
nasycenia jednego z kolorów. Najcięższą odmianą, która występuje
bardzo rzadko, jest monochroma-

Zez

r

e

zerkanie jednym okiem. Zez opóźnia rozwój dziecka, nie ocenia ono
prawidłowej odległości, ma problemy z chwytaniem zabawek, chodzeniem, nie rozpoznaje prawidłowo
kształtów przedmiotów.

Zez jest wadą wzroku, w której nie
można skierować obu oczu jednocześnie na jeden punkt. Przyczyną
wady, jaką jest zez, jest zwykle nieprawidłowa budowa gałki ocznej lub
słabe mięśnie, które mają utrzymać
oko we właściwej pozycji, czynniki
genetyczne, choroby ośrodkowego
układu nerwowego, wady refrakcji,
choroby gałki ocznej lub oczodołu,
poważne urazy głowy. Najczęstszymi,
widocznymi objawami zeza u dzieci
są: nieskoordynowane ruchy oczu,
przechylanie głowy na jedną stronę,

k

l

Rozróżniamy:

 zez jednostronny (zezuje jedno
oko)
 zez naprzemienny (zezuje raz jedno, a raz drugie oko)
 zez zbieżny (oko odchylone jest
w kierunku nosa)
 zez rozbieżny (oko odchylone jest
w kierunku skroni)
 zez porażenny (najczęściej u osób
dorosłych, występuje wówczas podwójne widzenie).
BARBARAS

a

m

a

Dostępne opakowania: 16 i 24 tabletki
Strepsils Intensive, Flurbiprofenum, 8,75 mg, tabletki do ssania. Wskazania do stosowania: krótkotrwałe objawowe leczenie bólu gardła. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na flurbiprofen, kwas acetylosalicylowy, inne
niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego; choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy czynna lub w wywiadzie, perforacja lub krawienie (dwa lub więcej odrębne
epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia), również te występujące po zastosowaniu innych NLPZ; krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie, ciężkie zapalenie jelita grubego, zaburzenia
krwotoczne lub dotyczące wytwarzania krwi, związane z wcześniejszym leczeniem przy użyciu NLPZ; ciężka niewydolność: serca, wątroby lub nerek; ostatni trymestr ciąży; dzieci i młodzież w wieku poniżej 12 lat; przyjmowanie
innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w tym COX-2; objawy alergii w przeszłości (takie jak pokrzywka, astma oskrzelowa, obrzęk naczynioruchowy, nieżyt błony śluzowej nosa lub skurcz oskrzeli) po przyjęciu
ibuprofenu, kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S. A.
Strepsils Intensive Direct, Flurbiprofenum, 8,75 mg/dawkę, aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór. Wskazania do stosowania: krótkotrwałe objawowe leczenie ostrego bólu gardła u dorosłych. Przeciwwskazania:
nadwrażliwość na flurbiprofen lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; reakcje nadwrażliwości w wywiadzie (np. astma, skurcz oskrzeli, nieżyt błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka), związanymi
z przyjęciem kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), czynna lub nawracająca choroba wrzodowa/krwotok (dwa lub więcej odrębne epizody potwierdzonego owrzodzenia)
i owrzodzenia jelit; krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie, ciężkie zapalenie jelita grubego, zaburzenia krwotoczne lub dotyczące wytwarzania krwi, związane z wcześniejszym leczeniem przy użyciu
NLPZ; ostatni trymestr ciąży; ciężka niewydolność: serca, wątroby lub nerek; dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat. Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S. A.
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dychane
powietrze,
zanim dotrze do
płuc, zostaje w nosie ogrzane,
oczyszczone i nawilżone. Nos
wraz z zatokami przynosowymi jest rezonatorem głosu.
Nos ponadto chroni organizm przed wirusami, bakteriami i zanieczyszczeniami,
pozwala rozpoznawać zapachy, jest doskonałym filtrem
i podgrzewaczem powietrza.
Prawidłowe oddychanie powinno odbywać się
przez nos, a nie przez usta.
Jeżeli przegroda nosowa
jest skrzywiona, to utrud-

nia oddychanie. Wnętrza
jam nosowych pokryte są
błoną śluzową i rzęskami.
Błona śluzowa nosa posiada
samooczyszczający się mechanizm śluzowo-rzęskowy
i wytwarza duże ilości śluzu, który nawilża nabłonek
i zbiera zanieczyszczenia.
Niedrożność nosa

Do najważniejszych chorób wspólnych dla nosa
oraz jamy nosowo-gardłowej należą zaburzenia w oddychaniu, czyli tak zwana
niedrożność nosa. Może ona być częściowa lub
całkowita, dwustronna
lub jednostronna.

Najczęstszą przyczyną niedrożności nosa są różnego
rodzaju sprawy przerostowe, guzy, polipy, ciała obce,
wreszcie gęsta wydzielina.
Niedrożność jam nosowych,
zwłaszcza długotrwała, może
mieć różne następstwa.
U dzieci i u dorosłych
wywołuje niespokojny sen,
chrapanie. Chorzy śpią
wówczas z otwartymi ustami, co powoduje nadmierną suchość w jamie ustnej.
Całkowite lub częściowe zatkanie jam nosowych może
być powodem różnych chorób, gdyż wdychane przez
usta powietrze nie posiada odpowiedniej ciepłoty

oraz wilgotności. W takich
przypadkach łatwiej do organizmu mogą przenikać
chorobotwórcze zarazki,
gdyż powietrze wdychane
przez usta pozbawione jest
filtru jakim jest nos.
Zatkanie nosa przez wyrośla adenoidalne (skupiska
tkanki chłonnej znajdującej
się w nosowej części gardła)
może powodować u dzieci
obstrukcję górnych dróg oddechowych, u dorosłych bezdech. Zatkany nos może być
powodem zaburzeń w mowie – jąkania. Jamy nosowe
oraz nosowo-gardłowe służą
jako rezonatory przy two-

Nos zbudowany jest
z jamy nosowej, którą przegroda chrzęstno-kostna
dzieli na dwie części. Nos stanowi początek drogi
oddechowej i jest ważną barierą ochronną

Możesz mieć to

W NOSIE
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rzeniu się głosu, jednak gdy
są zatkane od przodu mowa
przyjmuje charakter nosowy, gdy od tyłu, na przykład
przez wyrośla adenoidalne,
mowa staje się bezdźwięczna.
Do ważnych objawów
ogólnych, występujących
przy chorobie nosa i jego
zatok, należą zmiany w wydzielinie nosa. Zmniejszona
wydzielina występuje na początku ostrego nieżytu nosa
oraz w tak zwanym zanikowym nieżycie nosa. Najczęściej mamy do czynienia ze
zwiększoną wydzieliną nosa.
Występuje ona przy ostrym
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nieżycie, przerostowym nieżycie i wreszcie przy obecności polipów. Wydzielina
nosowa może ulec zmianie ze
zwykłego charakteru śluzowego na ropny lub śluzo-ropny. Wydzielina taka bywa
bezwiednie połykana i może powodować zaburzenia
w trawieniu oraz dławienie.
Skrzywienie przegrody
nosa zdarza się bardzo często.
Nie ma prawie nosa, który by
posiadał idealnie prostą przegrodę. Wydaje się, że asymetria nosa jest zjawiskiem
zupełnie normalnym. Obok
skrzywień istnieją ograni-

czone zgrubienia przegrody
nosa, zwykle z jednej strony,
czasami upośledzając węch
i prowadząc do stałych nieżytów jam nosowych.
Zapalenie błony
śluzowej nosa

Zapalenie błony śluzowej
nosa występuje w przebiegu ostrych, wysypkowych
chorób jak odra, szkarlaty-

na, ospa. Ospie zawsze towarzyszy katar, jednak jest on
umiarkowany i trwa krótko.
Przy szkarlatynie ropne bakterie atakują nie tylko jamy
nosowe, ale również gardło.
W przypadku grypy oprócz
zwykłych postaci nieżytów
nosa często występuje ropne zapalenie błon śluzowych
jam nosowych.
Ciąg dalszy na stronie 54
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Przewlekły nieżyt nosa
może powstać wskutek częstych, ostrych nieżytów, nie
ustępujących przez dłuższy
czas (tygodnie, miesiące).
Ozena

Objawy ostrego nieżytu nosa,
stosownie do jego natężenia, są
różne.

W większości przypadków poprzedza go
ogólny stan niedomagania, dreszcze, a w konsekwencji gorączka. Wydzielina na początku ma charakter wodnisty, który powoduje
zaczerwienienie nosa, bolesność i częste kichanie. Po paru dniach wydzielina przyjmuje
konsystencję bardziej gęstą. Oczyszczenie
nosa staje się łatwiejsze, zatkanie ustępuje.
Ostry nieżyt nosa zazwyczaj
trwa od pięciu do ośmiu dni,
jednak przy powikłaniach ze
strony innych narządów może
trwać nawet do 6 tygodni.

Ostry nieżyt nosa ma skłonność do przemieszczania się na dolny odcinek dróg oddechowych jak krtań i oskrzela, powodując
chrypkę i kaszel, a nawet duszność.
Oprócz tych zaburzeń mogą wystąpić również zaburzenia węchowe. Nos oraz jama nosowo-gardłowa mogą być przyczyną szeregu
nerwic odruchowych jak astma czy kaszel.

Ozena jest chorobą nosa,
w przebiegu której zniszczeniu ulegają błony śluzowe
nosa. Przyczyną ozeny może być też uszkodzenie nosa
przez chemikalia, może też
być powikłaniem nadużywania leków obkurczających
błonę śluzową. Uszkodzona
błona pokrywa się wydzieliną ropną i powoduje nieprzyjemny zapach z nosa. Ozena
może być powodem zaniku
włókien węchowych.
Śluzowiak zatok
przynosowych

Śluzowiak zatok przynosowych charakteryzuje się
wieloletnim przebiegiem
polegającym na gromadzeniu i zaleganiu śluzu w zatoce z niedrożnym ujściem,
doprowadzając do ucisku
tkanek i destrukcji kostnej.
Objawami śluzowiaka są
bóle głowy, przewlekły nieżyt nosa, zaburzenia widzenia, łzawienie, wytrzeszcz
oczu. Śluzowiak najczęściej występuje w rejonie
czołowo-skroniowym.
Polipy nosa

Polipy nosa są łagodnymi
naroślami na błonie śluzowej
nosa. Polipy zazwyczaj mogą
utrudniać oddychanie, mogą
być przyczyną częstych zapaleń zatok, a u dzieci mogą
być przyczyną zapalenia ucha
środkowego.
Czyraki przedsionka
nosa

Czyraki przedsionka no-
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sa to ostre zapalenie mieszka włosowego. Stan zapalny
wywołany jest gronkowcami, a zwłaszcza gronkowcem
złocistym. W przedsionku
może pojawić się sinoczerwony, grudkowy naciek
z krostą przebitą włosem.
Pojawia się również obrzęk
i zaczerwienienie wargi górnej, przedsionka i skrzydełka
nosa, który może przenosić się na policzek i powieki. W żadnym wypadku nie
wolno samemu wyciskać czy
nacinać czyraka, gdyż może to doprowadzić do wielu
powikłań. Grozi to bowiem
powstaniem zakrzepowego
zapalenia żył twarzy i oczodołu lub posocznicą.
Nowotwory łagodne
i złośliwe nosa i zatok

Nowotwory łagodne i złośliwe nosa i zatok występują
bardzo rzadko. Najczęściej
to kostniaki, chrzęstniaki,
włókniaki, brodawczaki oraz
sporadycznie guzy pochodzenia nerwowego. Okres
wzrostu guza jest długi i w początkowej fazie przebiega bezobjawowo. Pierwsze objawy
kliniczne są przeważnie bagatelizowane i chorzy często
zgłaszają się do lekarza, gdy
na skuteczne leczenie jest
już za późno. Podstawowym
objawem jest jednostronna
niedrożność nosa, często przebiegająca z wydzieliną, a nawet
krwią. Drugim charakterystycznym objawem jest przykre mrowienie i drętwienie po
stronie zmiany chorobowej
oraz zaburzenie czucia.
Guzy nowotworowe nosa
i zatok oraz obecność ciała
obcego powodują stany zapalne, co powoduje również
nieprzyjemny zapach z nosa,
którego chora osoba zwykle
nie czuje.
Porady z Apteki nr 01/2020

Gruźlica jamy nosa

Gruźlica jamy nosa może
występować jako pierwotna
i wtórna. W gruźlicy nosa
czynnikiem powodującym
zakażenie są palce chorego,
które uszkadzają warstwę naskórka przedsionka nosa lub
błony śluzowe. Częste
drapanie paznokciem
u chorych z suchym
Skrzywienie
przegrody nosa zdarza
nieżytem przedsię bardzo często. Nie ma
niej części nosa
prawie nosa, który by
doprowadza do
posiadał idealnie prostą
infekcji. Nacieki
przegrodę. Wydaje się,
i guzy gruźlicze
że asymetria nosa jest
nie sprawiają pozjawiskiem zupełnie
czątkowo żadnych
normalnym
boleści przy zajęciu
chrząstki przegrody,
dlatego chorzy zbyt późno zgłaszają się do lekarza.
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Od 1 dnia życia

1

Bez konserwantów

1. Na podstawie danych IMS Dataview (IQVIA), kategoria O1F1A, mat.06.2019, Marimer umbrella brand.
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Czucie opaczne –

PARESTEZJE
Parestezje to mrowienie lub drętwienie, a czasami nawet
czucie wibracji czy pieczenie. Parestezja może mieć również
postać czucia podobnego do przebiegnięcia prądu. Zawsze
oznaczają zaburzenia czucia

M

ogą pojawiać się nieoczekiwanie na całym
ciele bez żadnego powodu bądź pod wpływem delikatnego dotyku. Najczęściej
odczuwamy je jako mrowienie w palcach, na powierzchni rąk, w nogach,
w ramionach, na twarzy i tułowiu.
Przeważnie szybko zanikają. Nie zapamiętujemy tego mrowienia jako
ból, ale jako nieprzyjemne odczucie.
Zazwyczaj nie przywiązujemy do
nich szczególnej uwagi. Mrowienie
kończyn zdarza się każdemu kiedy
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zasiedzi się w jednej pozycji i nagle ją
zmieni. Wówczas odczuwamy mrówki w palcach dłoni czy nóg. Próba poruszania powoduje ból, gdyż zastało
chwilowo osłabione krążenie. Objawów tych nie można lekceważyć, jeżeli drętwienie czy mrowienie pojawia
się często, bez wyraźnego powodu.
Może to świadczyć o poważnej chorobie. Parestezje mogą być przemijające
lub przewlekłe. W przypadku, gdy
doszło do uszkodzenia obwodowych
włókien nerwowych (polineuropatia), np. w przebiegu neuropatii auto-

nomicznej w cukrzycy czy chorobie
wieńcowej, gdy wszystkie doznania
powodują ból czy parzenie wywołane
przez bodźce, które u zdrowych ludzi
nie wywołują bólu, wówczas mamy
do czynienia z allodynią, natomiast
kiedy każdy bodziec jest silny, a nawet
wyostrzony, mówimy o przeczulicy.
Przyczyn parestezji jest wiele.
Na przykład miażdżyca powoduje
ograniczenie lub całkowite odcięcie
dopływu krwi, co skutkuje mrowieniem i bólem w nogach (przepływ
Porady z Apteki nr 01/2020

Należy udać się do
lekarza, jeżeli wraz z
zaburzeniami czucia
pojawią się:

 osłabienie lub paraliż
 utrata przytomności
 doszło do urazu głowy czy szyi
 pojawiło się jąkanie
lub niewyraźna mowa,
zaburzenie widzenia
 nastąpiła niezborność ruchów
kończyn dolnych lub górnych
 trudności w poruszaniu się.
Czucie opaczne mogą
powodować różne
choroby. Do nich należą:

 cukrzyca
 wylew
 migrena
 niedoczynność tarczycy
 zespół cieśni nadgarstka
 półpasiec
 stwardnienie rozsiane
 niedotlenienie mózgu
 miażdżyca tętnic
 tężec i wścieklizna
(drętwienia mogą
wystąpić tylko wokół miejsca
wtargnięcia chorobotwórczych
drobnoustrojów)
 kamica
 choroba Parkinsona

krwi w zwężonych naczyniach krwionośnych nie dostarcza do nerwów
substancji odżywczych). Zaburzenie
czucia może być też efektem odmrożenia, który również ogranicza dopływ krwi. Parestezje to najczęściej
skutek ucisku lub uszkodzenia nerwów obwodowych albo centralnego
układu nerwowego. Mogą one być
też objawem hipokalcemii (zaniżenie
stężenia wapnia w surowicy krwi poniżej 2,25 m mol/l) lub hiperkalemii
Porady z Apteki nr 01/2020

Uczucie drętwienia
w ręce tuż po
przebudzeniu może
być objawem zmian
zwyrodnieniowych
w odcinku szyjnym
kręgosłupa

(zawyżenie stężenia potasu w surowicy krwi powyżej 5,5 m mol/l). Do
najczęstszych zaburzeń gospodarką
potasową dochodzi w wyniku przewlekłej choroby nerek. Wśród przyczyn wystąpienia parestezji możemy
zauważyć zaburzenia psychiczne.
Najczęściej są one związane z wegetatywnymi i lękowymi nerwicami.
Parestezje mogą być wywołane
uszkodzeniem układu nerwowego
przez różne substancje toksyczne
jak alkohol, narkotyki, ołów, tlenek
węgla. Nieprawidłowa gospodarka
mineralna oraz niedobór witamin,
głównie witaminy B12 oraz minerałów jak wapnia, magnezu, sodu również skutkuje objawami czuciowymi.
Zwyrodnienie kręgosłupa oraz
ucisk na kręgi i krążki powoduje

uczucie drętwienia niektórych części ciała. Uczucie drętwienia w ręce
tuż po przebudzeniu może być objawem zmian zwyrodnieniowych
w odcinku szyjnym kręgosłupa, gdy
natomiast cierpną nogi to sygnał ze
strony odcinka lędźwiowego. Jeśli
jednak drętwieje ręka i noga po jednej
stronie ciała, może to być zwiastun
udaru mózgu, zwłaszcza gdy tym
objawom towarzyszą kłopoty z mową
i widzeniem.
Najczęstszym schorzeniem, które
przyczynia się do pojawiania drętwienia czy mrowienia palców jest
neuropatia obwodowa (zaburzenie
spowodowane uciskiem, niedokrwieniem, uszkodzeniem lub zapaleniem
nerwu). Neuropatia z ucisku wywołująca drętwienie palców to zeCiąg dalszy na stronie 58
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spół cieśni nadgarstka. Zespół cieśni
nadgarstka objawia się zaburzeniami czucia pod postacią mrowienia
i drętwienia na obszarze dłoniowej
powierzchni kciuka, palca wskazującego i środkowego oraz bocznej
powierzchni palca serdecznego. Zaburzenia czucia nasilają się w nocy.
Wzmożone objawy parestezji zauważyć można podczas swobodnego
zgięcia nadgarstka.
Objawami zespołu kanału nadgarstka nerwu łokciowego są: zaburzenia czucia, bolesność i parestezje.
Ze względu na czuciowe unerwienie
przez nerw powierzchni palca małego
i częściowo serdecznego, parestezje
występują właśnie na ich obszarze.
Chory nie jest w stanie dotknąć kciukiem do opuszki palca małego.
Do uszkodzenia nerwu może dojść
na skutek złamania kości, głębokiego
przecięcia tkanek lub stłuczenia. Drętwienie palców może być objawem
wielu poważnych chorób: cukrzycy,
choroby alkoholowej, zmian zwyrodnienia kręgosłupa, choroby naczyń
krwionośnych (miażdżycy, żylaków),
reumatoidalnego zapalenia stawów.
Mrowienie może też pojawić się
w jamie ustnej. Parestezje i zaburze-

nia czucia w okolicach dziąseł i języka mogą wystąpić po ekstrakcji lub
wstawieniu implantów. Zazwyczaj
ustępują samoistnie, jednak w rzadkich przypadkach uszkodzenie nerwu
przez stosowany do znieczulenia lek
lub uszkodzenie mechaniczne może
być nieodwracalne.
Drętwienie języka może świadczyć
też o niskim poziomie wapnia, magnezu lub witaminy B12. Parestezje
w obrębie jamy ustnej mogą też być
sygnałem poważnego schorzenia
neurologicznego, jakim jest stwardnienie rozsiane.
Drętwienie, mrowienie, pulsowanie czy przechodzenie prądu na
twarzy lub na jej części może oznaczać neuralgię nerwu trójdzielnego,
migrenę, zaburzenia elektrolitowe.
Przyczyną parestezji mogą być także choroby nowotworowe. Objawy
o charakterze pieczenia, kłucia, mrowienia czy palenia skóry w przebiegu
choroby nowotworowej nazywamy
zespołem paranowotworowym.
Zespół piekących stóp, zwany parestezją „kauzalgia syndrom” wynika z niedoboru witamin z grupy B
oraz białek. Objawy zaczynają się od
łagodnych parestezji, głównie stóp,

Aby unikać
nieprzyjemnych objawów
mrowienia i drętwienia
należy pamiętać o:

 częstej zmianie pozycji
w czasie siedzenia czy stania
 unikaniu zakładania
nogi na nogę
 stosowaniu
odpowiedniej diety
 dostarczaniu do
organizmu niezbędnych
witamin i minerałów
 prawidłowym leczeniu
i kontrolowaniu
podstawowej choroby
 stosowaniu profilaktyki
nadciśnienia tętniczego
 unikaniu urazów w obrębie
kręgosłupa piersiowego,
lędźwiowego bądź szyjnego

potem przechodzą w bolesne pieczenie lub uczucie marznięcia, które występują głównie w nocy. Temu
schorzeniu towarzyszy zaburzenie
czucia powierzchniowego, zwłaszcza
w części podeszwowej stóp.

Parestezje i zaburzenia czucia
w okolicach dziąseł i języka
mogą wystąpić po ekstrakcji
lub wstawieniu implantów.
Zazwyczaj ustępują samoistnie,
jednak w rzadkich przypadkach
uszkodzenie nerwu przez
stosowany do znieczulenia lek
lub uszkodzenie mechaniczne
może być nieodwracalne
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Zakrzepica

żył głębokich

Zakrzepica żył głębokich, czyli zakrzepowe
zapalenie żył jest dość powszechnie występującą
chorobą. Charakteryzuje się powstawaniem
zakrzepu, który umiejscawia się głównie
w kończynach dolnych

N

iestety nie jest
on widoczny
na powierzchni ciała jak np.
żylaki, które są zupełnie odmiennym stanem chorobowym. Zakrzep całkowicie lub
częściowo blokuje naczynia
żylne, co uniemożliwia prawidłowy przepływ krwi. Najczęściej stan ten dotyka osób
po 60. roku życia, ale może
występować w każdym wieku. Stosunkowo większą liczbę chorych stanowią kobiety.
U niewielkiej liczby pacjentów spotykane są wszystPorady z Apteki nr 01/2020

kie objawy tego schorzenia.
Obecność tylko niektórych
z nich znacznie utrudnia diagnozę. Najbardziej charakterystycznym jest ból i obrzęk
części ciała poniżej poziomu
zatkanego naczynia. Dolegliwości dotyczą łydek lub ud
i kostek, gdyż tam najczęściej
występuje zakrzep. Niekiedy
ból promieniuje aż do palców
stopy, co jest efektem zatkania większej ilości naczyń.
Miejsca dotknięte bólem
są zaczerwienione lub nawet zasinione, a ból jest stały
i zwiększa się podczas ru-

chu. W niektórych przypadkach obserwuje się gorączkę,
a także przyspieszone bicie
serca. Zdarza się to jednak
dość rzadko. W celu potwierdzenia choroby niezbędna
jest wizyta lekarska. Jako że
zakrzepica może dotyczyć
innych żył niż te w kończynach, niezwykle ważna
jest kontrola lekarza, gdyż
w przypadku bólu w klatce piersiowej, dusznościach
czy kaszlu z odkrztuszaniem
krwi może dojść do największego powikłania choroby,
czyli zatoru tętnicy płucnej.

Czynnikiem mogącym
spowodować schorzenie
jest spowolniony przepływ
krwi w żyłach, co skutkuje
zwiększeniem jej krzepnięcia i utworzeniem zakrzepu.
Może to być wynikiem długiego przebywania w łóżku,
np. po zabiegu operacyjnym,
po złamaniach kości udowej
Ciąg dalszy na stronie 60
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lub miednicy, po udarze lub
zawale serca, a także podczas
podróży samolotem czy autobusem, kiedy długo pozostajemy w pozycji siedzącej.
Predysponowane są do tego schorzenia osoby starsze,
ale sprzyja mu także otyłość,
palenie tytoniu, przyjmowanie estrogenów, ciąża, choroba nowotworowa oraz
choroby układu krążenia
czy rozległe urazy układu
kostnego poniżej pasa. Szczególne zagrożenie występuje,
gdy kobieta przyjmująca leki
hormonalne pali papierosy.
Wstępna diagnoza może być wskazana po wizycie u lekarza i rozpoznaniu
choroby po objawach zgłaszanych przez pacjenta. Jeśli
są obecne czynniki sprzyjar
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e

jące zakrzepicy, rozpoznanie
choroby jest prostsze. Celem
potwierdzenia diagnozy niezbędne jest wykonanie specjalistycznych badań.

Niezwykle ważna jest
kontrola lekarza, gdyż
w przypadku bólu
w klatce piersiowej,
dusznościach czy kaszlu
z odkrztuszaniem
krwi może dojść do
największego powikłania
choroby, czyli zatoru
tętnicy płucnej.

Należą do nich:
 ultrasonografia układu żylnego – potrzebny jest specjalny aparat USG
 flebografia – badanie rentgenowskie, które wykonuje
się po podaniu specjalnego kontrastu do żył, celem
uwidocznienia zmian widocznych na zdjęciu. Można w ten sposób dokładnie
ustalić miejsce zakrzepu.
 pletyzmografia – bardzo
specjalistyczne badanie,
pokazujące grubość naczyń, pozwalające określić
ilość krwi przepływającej
przez naczynie. Badanie
k

izotopowe naczyń żylnych
jest podobne do fleborafii, z tym że kontrast zastąpiony jest preparatem
radioaktywnym, a następnie mierzony jest poziom
promieniowania nad poszczególnymi częściami kończyny. Konieczne
l

a

i absolutnie podstawowe
są badania laboratoryjne
krwi, wyszczególniając
ocenę układu krzepnięcia.
Leczenie

Większość przypadków
zakrzepicy wymaga leczenia szpitalnego. Oprócz tego
m

a
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wdraża się leczenie farmakologiczne. Stosowane są leki
w postaci zastrzyków podskórnych lub dożylnych, zawierające małocząsteczkową
heparynę, a po ustąpieniu
ostrych objawów kontynuuje się lekami doustnymi,
które trzeba zażywać około
sześciu miesięcy. Podczas terapii monitoruje się poziom
krzepliwości krwi.
Leki trombolityczne (stosowane również w leczeniu
zawału mięśnia sercowego)
rozpuszczają zakrzepy w żyle, ale mogą być stosowane
jedynie w pierwszych kilkunastu godzinach trwania
choroby, z uwagi na liczne
działania uboczne. Również
antybiotyki znajdują tu zastosowanie. Ich rola polega
na zapobieganiu zakrzepicy. Dodatkowo podawane
są środki przeciwzapalne
i przeciwbólowe, najczęściej
z grupy NLPZ (niesterydowych leków przeciwzapalnych). Celem leczenia jest
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jak najszybsze ustąpienie objawów i przywrócenie prawidłowego przepływu krwi
w naczyniach żylnych. Nie
ma specjalnej diety dla osób
cierpiących na zakrzepicę.
Chory powinien
regularnie
wykonywać
określone ćwiczenia
ruchowe, ale do
czasu ustąpienia
objawów należy
pozostać w łóżku.

Można używać specjalnych podkolanówek czy pończoch uciskowych oraz starać
się, aby chora kończyna pozostawała wyżej niż reszta
ciała. Wystarczy podłożyć
poduszkę albo zrolowany
koc. Leczenie operacyjne nie
ma tutaj zastosowania. Niekiedy przy powracających
zapaleniach zakłada się specjalny filtr do wnętrza żyły
prowadzącej krew z dolnej
części ciała w kierunku ser-

ca, który ma wychwytywać
oderwane części zakrzepu.
Zapobieganie

Zapobieganie chorobie
jest dość proste. Podczas
długiej choroby wymagającej leżenia w łóżku należy
starać się wykonywać proste ćwiczenia, ułatwiające
prawidłowe krążenie, np.
zginanie i unoszenie kolan,
stóp, naprzemienne napinanie i rozluźnianie mięśni
łydek. Specjalne pończochy
czy podkolanówki uciskowe
są świetnym rozwiązaniem
i można się w nie zaopatrzyć w aptece. Po zabiegach
operacyjnych wskazane jest
także wykonywanie ćwiczeń
oraz jak najszybsze wstanie
z łóżka. Zalecane jest bezwzględne zaprzestanie palenia tytoniu.
Powikłania

Zator tętnicy płucnej jest
szczególnie niebezpiecznym
dla zdrowia, a nawet życia

powikłaniem. Dochodzi do
niego podczas oderwania
części zakrzepu z żyły i przeniesienia wraz z prądem krwi
w stronę serca. Stamtąd przedostaje się do naczyń krwionośnych płuca, co skutkuje
zatkaniem i obumarciem części płuca. Jeśli umiejscowi
się w głównym pniu tętnicy
płucnej może spowodować
śmierć chorego.
Zespół pozakrzepowy

Niekiedy nawet przy prawidłowym leczeniu zapalenia żył głębokich zakrzep
pozostaje wewnątrz naczynia
i częściowo lub nawet całkowicie zamyka jego światło.
Wynikiem tego jest trwałe upośledzenie odpływu
krwi z kończyny, co powoduje, że z biegiem czasu skóra w tym miejscu staje się
cieńsza, gładka, pojawiają się
na niej liczne przebarwienia
a także trudno gojące się rany
– owrzodzenia.
M.S.
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Dolegliwości
przełyku
Podstawowe zadanie przełyku to transport
pokarmu z gardła do żołądka. Jest to swoista
droga szybkiego ruchu dla spożywanych
posiłków. Niestety tak jak droga, tak i nasz
przełyk czasami ulega erozji i zniszczeniu,
w wyniku czego dochodzi do powstania
różnych jednostek chorobowych
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P

rzełyk łączy jamę ustną z żołądkiem, ma kształt
długiej, elastycznej tuby o długości ok. 25 – 30
cm. Dostarcza składniki pokarmowe do żołądka poprzez
fale skurczów włókien mięśniowych, z których jest zbudowany. Dzieli się na część
szyjną, piersiową i brzuszną.
Przełyk ma z pozoru prostą budowę, ale może powodować wiele dolegliwości,
a nawet rożne groźne choroby, jak:
 rak przełyku
 żylaki przełyku
 refluks
 dysfagia
 achalazja
 uchyłki
 przełyk Barretta
Rak przełyku

Nieodpowiedni styl życia,
palenie papierosów, picie
wysokoprocentowych alkoholi, częste spożywanie
ostrych przypraw, nieświeżych owoców i warzyw, niedobory witaminy A, B2, C, E

oraz niedobory pierwiastków
takich jak cynk, magnez, molibden, mangan, uszkodzenia
chemiczne, spożywanie gorących potraw – to są główne
przyczyny zachorowań na
raka przełyku. Poparzony
w wyniku spożywania gorącego jedzenia przełyk jest
ponad tysiąc razy bardziej
narażony na raka. Nowotwór
przełyku jest chorobą, która
nie daje dobrych rokowań.
Na przeżycie pięciu lat może liczyć tylko od pięciu do
dziesięciu procent chorych.
Rak przełyku częściej występuje u mężczyzn po 45
roku życia niż u kobiet. Nowotwór złośliwy, jaki rozwija
się w przełyku, ma przeważnie budowę płaskonabłonkową i rozwija się w górnej
i środkowej części przełyku. Rak też może pojawić się
w dolnej części i wówczas ma
postać gruczołową. Główną
przyczyną powstawania raka
gruczołowego jest tak zwany
refluks żołądkowo-przełykowy, który niszczy prawidłowy

Główną przyczyną
powstawania raka
gruczołowego jest
tak zwany refluks
żołądkowo-przełykowy,
który niszczy prawidłowy
nabłonek i zastępuje go
przez inny typ
nabłonka.

nabłonek
i zastępuje go przez
inny typ nabłonka. Wczesny rak przełyku
przebiega bezobjawowo i w związku z tym
jest wykrywany sporadycznie w trakcie badania endoskopowego, wykonywanego
z innych przyczyn.
W zaawansowanym stadium nowotworu przełyku
jest utrudnione przechodzenie pokarmu, co objawia się
występowaniem bólów zamostkowych po przyjęciu
pokarmu. Stałe bóle są natomiast wynikiem naciekania przez nowotwór tkanek
okołoprzełykowych. Zwężony przełyk jest przeszkodą
w przechodzeniu jedzenia

i powoduje jego zawracanie, co wywołuje u chorego
nudności i wymioty. Chory mało je, bo ma problemy
w przyjmowaniu pokarmów,
więc traci masę ciała, a organizm się wyniszcza (wczesny
objaw). W zaawansowanym
stadium choroby następuje
poprawa połykania, ale pojawia się nieprzyjemny zapach z ust, który jest efektem
rozpadu guza, co umożliwia
poprawę połykania.
Ciąg dalszy na stronie 64

Nieodpowiedni styl życia, palenie
papierosów, picie wysokoprocentowych
alkoholi, częste spożywanie ostrych
przypraw, nieświeżych owoców i warzyw,
niedobory witaminy A, B2, C, E oraz
niedobory pierwiastków takich jak cynk,
magnez, molibden, mangan, uszkodzenia
chemiczne, spożywanie gorących potraw
– to są główne przyczyny zachorowań na
raka przełyku
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W bardzo zaawansowanym etapie choroby następuje naciekanie na drogi
oddechowe, co powoduje
duszności, kaszel oraz krwotok. Jeżeli zaś rak nacieka na
nerw krtaniowy, wtedy to powoduje wystąpienie chrypki. Naciek nowotworu może
wystąpić wzdłuż długiej osi
przełyku i w kierunku poprzecznym do jego osi. Brak
błony surowiczej pozwala
na łatwe naciekanie na otaczające tkanki oraz na narządy takie jak oskrzela,
płuca, osierdzie, przeponę.
Przerzuty przedostają się
najczęściej drogami limfatycznymi. Rak przełyku daje
również przerzuty do węzłów
chłonnych oraz do wątroby.
Wśród innych nowotworów
złośliwych przełyku, znacznie rzadziej rozpoznawalnych, wyróżnić można:
mięsakoraki, nowotwory
neuroendokrynne, rak drobnokomórkowy, czerniak. Nowotwory łagodne występują
niezwykle rzadko i należą do
nich: brodawczaki, włókniaki, mięśniaki i gruczolaki.
żylaki

Kolejnym schorzeniem
przełyku są żylaki, które powstają w wyniku zaburzenia krążenia wrotnego, a ono
spowodowane jest nieprawidłową pracą wątroby, przejawiającą się jej marskością.
Jeżeli wątroba jest niesprawna, krew, omijając ją, trafia do
serca przez tak zwane żyły
krążenia obocznego, w tym
żyły przełyku, które nie są
przystosowane do transportu tak dużych ilości krwi
i w wyniku czego poszerzają
się i rozciągają, stając się słabsze i kruche, dlatego łatwo
pękają. Krwawienie poja-
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wia się, gdy wzrasta ciśnienie w przełyku na przykład
w wyniku kaszlu, kichania
czy połykania jedzenia. Żylaki przełyku to bardzo niebezpieczna dolegliwość, która
może powodować zagrożenie życia. Wykrywane są
przypadkowo, ponieważ początkowo nie dają objawów.
Objawami żylaków przełyku
mogą być zabarwione krwią
torsje bądź ciemnoczerwone,
a nawet wręcz smoliste stolce.
Najczęściej chory nagle wymiotuje krwią czy zauważa
krwotok z odbytu bez dolegliwości bólowych. W wyniku utraty krwi pojawia się
osłabienie, obniża się ciśnienie, pojawia się przyspieszony oddech i bicie serca.

Żylaki
przełyku
Żylaki przełyku to bardzo
niebezpieczna dolegliwość, która
może powodować zagrożenie życia
Objawami żylaków przełyku mogą
być zabarwione krwią torsje bądź
ciemnoczerwone, a nawet wręcz
smoliste stolce. Najczęściej chory
nagle wymiotuje krwią czy zauważa
krwotok z odbytu bez dolegliwości
bólowych. W wyniku utraty krwi
pojawia się osłabienie, obniża się
ciśnienie, pojawia się przyspieszony
oddech i bicie serca.

refluks

Bardzo nieprzyjemną
przypadłością, jaka może
nam się zdarzyć w przełyku, jest refluks. Choroba refleksowa polega na tym, że
mięsień położony pomiędzy przełykiem a żołądkiem
(dolny zwieracz) kurczy się
nieprawidłowo lub jest niewydolny i wówczas połknięty wcześniej pokarm wraca
do przełyku wraz z wytwarzanym w żołądku kwasem
solnym i enzymami trawiennymi, powodując pieczenie,
czyli zgagę. Zespół dolegliwości wywołanych zarzucaniem treści żołądkowej
do przełyku może uszkadzać błony śluzowe przełyku, powodując nadżerki.
Do rozwoju tej dolegliwości
przyczynia się również otyłość, zaburzenia opróżniania żołądka oraz przebieg
niektórych chorób jak cukrzycy, twardziny, chorób
związanych z nadużywaniem
alkoholu oraz w przypadku zaburzeń hormonalnych.
Porady z Apteki nr 01/2020

Rozwojowi refluksu sprzyja
przyjmowanie przez chorego
leków, zwłaszcza doustnych
środków antykoncepcyjnych, leków stosowanych
w nadciśnieniu tętniczym,
chorobach płuc czy w chorobie niedokrwiennej serca.
Do innych czynników wypływających na tę chorobę
należą: spożywanie tłustych,
obfitych, drażniących przełyk potraw, przepuklina rozworu przełykowego, palenie
papierosów, nadużywanie alkoholu, obcisła odzież, urazy
klatki piersiowej. Do objawów związanych z chorobą
refleksową zaliczyć można
puste odbijanie, cofanie treści żołądkowej, pieczenie za
mostkiem, nadkwasota, palący ból w nadbrzuszu. Refluks może prowadzić do
powikłań płucnych oraz do
podrażniania strun głosowych. Choroba refleksowa
jest schorzeniem powodującym wiele powikłań, prowadzącym do pogorszenia
jakości życia. Nieleczona,
może być powodem zmian
przednowotworowych lub
raka płuc.
dysfagiA

Opisane dolegliwości
mogą prowadzić do dysfagii, czyli do zaburzonego,
trudnego połykania jedzenia. Zaburzenia te mogą mieć
różny stopień i pojawić się
w każdym wieku. Czasem
występuje tylko krztuszenie,
ale w najgorszych przypadkach połknięcie pokarmu jest
zupełnie niemożliwe. Chory
czuje ucisk w klatce piersiowej i zaleganie kęsa w przełyku. U chorego na dysfagię
kolor skóry ulega zmianie
podczas konsumpcji, oprócz
tego następuje zmiana w zaPorady z Apteki nr 01/2020

chowaniu (rozdrażnienie),
często pojawia się kichanie
i kaszel podczas jedzenia lub
zaraz po. Szczególnie niepokojące są uporczywe, nasilające się kłopoty z połykaniem
rozdrobnionych, miękkich
pokarmów, a nawet płynów
oraz wymioty po posiłkach.
Zaburzenia w przełykaniu
pokarmów towarzyszą również schorzeniom neurologicznym lub przetokom
tchawiczo-przełykowym.

Rozwojowi refluksu sprzyja
przyjmowanie przez chorego
leków, zwłaszcza doustnych
środków antykoncepcyjnych,
leków stosowanych
w nadciśnieniu tętniczym,
chorobach płuc czy w chorobie
niedokrwiennej serca

Achalazja

Dysfagia jest charakterystycznym objawem choroby
zwanej achalazją. Achalazja
jest to zwężenie przełyku,
powodujące nieprawidłową
pracę zwieracza przełyku,
który nie ulega rozkurczeniu
i nie otwiera się w czasie jedzenia. Achalazja spowodowana jest brakiem komórek
nerwowych (splotu Auebacha) w dolnej części przełyku.
Przyczyny tego schorzenia
nie są do końca znane. Nie
wyklucza się, że choroba
ta może mieć podłoże genetyczne, ale może też być
spowodowana zaburzeniami autoimmunologicznymi
czy rakiem przełyku. Konsekwencją problemów z połykaniem jest utrata masy ciała.
Zaleganie pokarmu w przełyku może prowadzić do stanów zapalnych, a zarzucanie
treści pokarmowej może być
przyczyną na przykład zapalenia płuc. Achalazja jest bardzo rzadką chorobą, ale jej
skutkiem bywa rak przełyku.

dzić pokarm i przełyk rozciąga się.
Uchyłkiem nazywamy
wrodzone lub nabyte uwypuklenie ściany przełyku
na zewnątrz. Uchyłki nie są
w zasadzie stanem chorobowym, a jedynie elementem zaburzeń rozwojowych

(uchyłki wrodzone) lub następstwem procesu chorobowego, który spowodował
osłabienie ściany narządu
Uchyłki sprzyjają zaleganiu
treści pokarmowej, jej gniciu
oraz powstawaniu stanów
zapalnych oraz zaburzeń
trawienia.
Ciąg dalszy na stronie 66

uchyłki

Achalazja bywa przyczyną powstawania uchyłków
w dolnej części przełyku.
Z powodu niewydolności
wpustu zaczyna się groma-
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Rzadkim, ale groźnym
powikłaniem może być
pęknięcie ściany uchyłku.
Zakażona zawartość rozlewa się na otaczające tkanki, powodując stan zapalny.
W konsekwencji może dojść
do przedziurawienia ściany przełyku i rozlania się
zawartości uchyłku do wnętrza klatki piersiowej, co jest
niebezpiecznym stanem
dla życia i wymaga leczenia
operacyjnego. Innym powikłaniem może być przypadkowe przejście treści
pokarmowej do układu oddechowego przez tchawicę
i rozwinięcie się zachłystowego zapalenia płuc.
Bardzo rzadkim powikłaniem jest rak przełyku. Objawami uchyłków
są: utrudnione połykanie,
wzdęcia, odbijanie, nieświeży
zapach z ust, wymioty niestrawionego pożywienia,
chrypka, kaszel, wrażenie
ciała obcego w gardle, zgaga. Czasami uchyłki w początkowym okresie nie dają
żadnych dolegliwości.

przełyk Barreta

Stan chorobowy polegający na zastąpieniu prawidłowego, wielowarstwowego,
płaskiego nabłonka przełyku na wielowarstwowy
nabłonek walcowaty (charakterystyczny dla żołądka) nazywamy przełykiem Barreta.
Choroba ta rozwija się
w okolicy połączenia przełyku z żołądkiem i można
ją uważać za zmianę przedrakową. Schorzenie to jest
jednym z powikłam refluksu
i występuje częściej u mężczyzn. W około 80% przypadków może rozwijać się
bezobjawowo, a pierwszy sygnałem procesu nowotworowego mogą być trudności
w przełykaniu pokarmu.
Troska o przełyk i o cały układ trawienny, w skład
którego on przecież wchodzi,
powinna stać się zdrowym
nawykiem każdego człowieka. Nie można bowiem zapominać, że choroby, zwłaszcza
przewlekłe, jak np. nowotwory, nie powstają z dnia
na dzień. Rozwijają się podstępnie przez dłuższy czas,
niekiedy nawet latami.

Achalazja jest to zwężenie przełyku,
powodujące nieprawidłową pracę
zwieracza przełyku, który nie ulega
rozkurczeniu i nie otwiera się w czasie
jedzenia. Konsekwencją problemów
z połykaniem jest utrata masy ciała

W przypadku zauważenia niepokojących
objawów koniecznie należy wykonać
badanie kontrolne, czyli gastroskopię, która
pozwala zajrzeć do przewodu pokarmowego
człowieka dzięki wprowadzanej przez usta
kamerze. Badanie z całą pewnością nie należy
do najprzyjemniejszych, niemniej jednak może
uratować nam życie! Dbajmy o swój przełyk,
dbajmy o siebie!
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* Dotyczy działania Sudafed® Xylospray DEX i Sudafed® Xylospray DEX dla dzieci: odblokowuje nos, przyspiesza gojenie błony śluzowej nosa, chroni błonę śluzową nosa i nie podrażnia błony śluzowej nosa. 1. Sudafed® Xylospray HA zawiera 3 substancje o działaniu nawilżającym: kwas hialuronowy (w postaci soli sodowej), sorbitol i glicerol.
SUDAFED XYLOSPRAY DEX DLA DZIECI Każdy ml aerozolu do nosa, roztworu zawiera 0,5 mg ksylometazoliny chlorowodorku i 50 mg deksopantenolu. Wskazania: Zmniejszenie obrzęku błony śluzowej w zapaleniu błony śluzowej nosa oraz w wspomagającym leczeniu uszkodzeń błony śluzowej nosa. Łagodzenie objawów
naczynioruchowego zapalenia błony śluzowej nosa. Leczenie niedrożności przewodów nosowych po przebytej operacji nosa. Wskazany do stosowania u dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Suche zapalenie błony śluzowej nosa. Nie
stosować po przezklinowym usunięciu przysadki mózgowej lub innych zabiegach chirurgicznych, przebiegających z odsłonięciem opony twardej. Przeciwwskazany u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Healthcare (Ireland) Limited. SUDAFED XYLOSPRAY DEX Każdy ml aerozolu do nosa, roztworu zawiera 1
mg ksylometazoliny chlorowodorku i 50 mg deksopantenolu. Wskazania: Zmniejszenie obrzęku błony śluzowej w zapaleniu błony śluzowej nosa oraz w wspomagającym leczeniu uszkodzeń błony śluzowej nosa. Łagodzenie objawów naczynioruchowego zapalenia błony śluzowej nosa. Leczenie niedrożności przewodów nosowych po
przebytej operacji nosa. Wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Suche zapalenie błony śluzowej nosa. Nie stosować po przezklinowym usunięciu przysadki mózgowej lub innych zabiegach chirurgicznych,
przebiegających z odsłonięciem opony twardej. Przeciwwskazany u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Healthcare (Ireland) Limited. SUDAFED Jedna tabletka powlekana zawiera 60 mg pseudoefedryny chlorowodorku. Wskazania: Objawowe leczenie zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych
(katar, zatkany nos) w przebiegu: przeziębienia, grypy, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Lek przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężkie nadciśnienie tętnicze lub ciężka choroba wieńcowa.
Nie stosować u pacjentów, którzy przyjmują lub przyjmowali przez ostatnie dwa tygodnie leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy. Jednoczesne stosowanie produktu Sudafed i tego rodzaju leków może niekiedy prowadzić do wzrostu ciśnienia tętniczego krwi lub przełomu nadciśnieniowego. Nie stosować u pacjentów przyjmujących
furazolidon. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Healthcare (Ireland) Limited. SUDAFED XYLOSPRAY HA DLA DZIECI Jeden ml aerozolu do nosa, roztworu zawiera 0,5 mg ksylometazoliny chlorowodorku. Wskazania: Krótkotrwałe leczenie objawowe przekrwienia błony śluzowej nosa w przebiegu zapalenia błony śluzowej nosa lub
zapalenia zatok. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u: pacjentów z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, zwłaszcza u pacjentów z jaskrą z wąskim kątem przesączania; pacjentów z suchym zapaleniem błony śluzowej nosa; dzieci w wieku
poniżej 2 lat; pacjentów po usunięciu przysadki i po innych zabiegach chirurgicznych wykonywanych drogą przeznosową lub przez jamę ustną, przebiegających z odsłonięciem opony twardej; pacjentów, którzy przyjmują lub przyjmowali przez ostatnie dwa tygodnie leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy oraz tych, którzy przyjmują
inne leki mogące zwiększać ciśnienie krwi; pacjentów z zanikowym lub naczynioruchowym zapaleniem błony śluzowej nosa. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Healthcare (Ireland) Limited. SUDAFED XYLOSPRAY HA Jeden ml aerozolu do nosa, roztworu zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku. Wskazania: Zmniejszenie obrzęku
błony śluzowej nosa w ostrym, w naczynioruchowym oraz w alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa. Ułatwienie odpływu wydzieliny w zapaleniu zatok przynosowych oraz w zapaleniu trąbki słuchowej ucha środkowego połączonego z przeziębieniem. Do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat. Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u pacjentów po usunięciu przysadki i po innych zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Healthcare (Ireland) Limited.
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj
się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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Skład tabletki:
korzeń kozłka - 170 mg, szyszka
chmielu - 50 mg, liść melisy
- 50 mg, ziele serdecznika - 50 mg.
Produkt złożony. Przeciwwskazania:

I

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

Nadwrażliwość na którykolwiek ze
składników leku.

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

Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.

Lek wskazany
w doraźnym
leczeniu
Skład tabletki:
liść i owoc senesu - 300 mg.
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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.
Porady z Apteki nr 01/2020
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Purpura –

skaza
krwotoczna

Krew jest płynem ustrojowym pełniącym
w ludzkim organizmie funkcje transportowe
i zapewniającym komunikację między
poszczególnymi układami
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K

rew jest płynną
tkanką łączną,
podtrzymującą
funkcje życiowe.
Dostarcza tlen i substancje
odżywcze, usuwa zbędne
produkty przemiany materii, bierze udział w reakcjach obronnych, utrzymuje
homeostazę, czyli stałość
środowiska wewnętrznego organizmu. Składa się
z krwinek czerwonych, białych i płytkowych, które są
zawieszone w części płynnej
zwanej osoczem.
Płytki krwi, inaczej
zwane trombocytami,
odpowiadają za
proces krzepnięcia.
Zarówno nadmiar
jak i niedobór płytek
krwi może stanowić
poważne zagrożenie
dla organizmu.

Płytki krwi inicjują proces krzepnięcia i rozkładu zakrzepu. Zaburzenia
krzepnięcia krwi mają dwa
zupełnie przeciwstawne
znaczenia. Mogą powodować skłonność do nadmiernych krwawień albo krew
może krzepnąć zbyt szybko. Na proces krzepnięcia
krwi mają wpływ również
Porady z Apteki nr 01/2020

czynniki krzepnięcia, znajdujące się w osoczu i ściany
naczyń krwionośnych.

ny. Fizjologicznie proces homeostazy składa się z trzech
głównych elementów.

Nabyta lub dziedziczna
skłonność do nadmiernego krwawienia w obrębie
tkanek takich jak skóra czy
błona śluzowa, jak też w obszarze układu pokarmowego,
układu moczowo-płciowego, układu nerwowego lub
z nosa czy stawów nazywana jest skazą krwotoczną.
Jej objawem jest obecność
na skórze czerwonych lub
czerwono-niebieskich, niewielkich plamek o średnicy
około 1-1,5 milimetra, stanowiących podskórne krwawienia. Głębsze krwawienie
pod skórą wywołują zasinienia. Plamki mogą pojawiać się na dowolnej części
ciała, ale najczęściej występują na goleniach. Innymi
objawami wskazującymi na
skazę krwotoczną są nawracające, obfite krwotoki z nosa
bez uchwytnej miejscowej
przyczyny, przedłużające się
krwawienie po ekstrakcji zębów, operacjach czy urazach,
nawracające krwawienia dostawowe, przedłużone krwawienie miesięczne.
Zaburzenia krzepliwości
mogą mieć różne przyczy-

 Homeostaza naczyniowa
zachodzi wtedy, kiedy samo naczynie krwionośne
uczestniczy w procesie
krzepnięcia przy mechanicznym przerwaniu jego
ciągłości
 Homeostaza płytkowa
jest drugim etapem i w jego przebiegu dochodzi do
aktywacji płytek krwi, więc
zaczyna się właściwy proces krzepnięcia
 Homeostaza osoczowa jest
procesem, w którym biorą
udział białka osoczowe.
Ze względu na mechanizm
homeostazy, który ulega zaburzeniu, skazy krwotoczne
dzielimy na:
 skazy naczyniowe
(zaburzenie homeostazy
naczyniowej)
 skazy płytkowe
(niedostateczna ilość
trombocytów)
 skazy osoczowe (brak
osoczowych czynników
krzepnięcia)
 skazy złożone
(zaburzenie więcej niż
jednego mechanizmu
homeostazy).

Skazy krwotoczne
naczyniowe można
podzielić na
wrodzone i nabyte.

Najczęściej występującą
postacią wrodzonej skazy
naczyniowej są naczyniaki. Występują one nawet
u co dziesiątego niemowlaka, ale z czasem ustępują
(częściej u dziewczynek niż
chłopców). Naczyniaki są to
niezłośliwe zmiany nowotworowe, które powodują
miejscowe niewłaściwe funkcjonowanie naczyń krwionośnych. Pojawiają się zwykle
na skórze szyi czy głowy jako
żywoczerwone punkty.
Charakterystyczną
cechą naczyniaków
jest bardzo silne
krwawienie w razie
uszkodzenia
mechanicznego.

W przypadku, gdy nie
ustąpią samoistnie we wczesnym dzieciństwie, można
je usunąć laserowo lub przy
pomocy sterydów, na które
są wrażliwe. Wrodzone skazy krwotoczne mogą występować również w przebiegu
zespołów genetycznych, poCiąg dalszy na stronie 70
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wodujących istotne zaburzenia tkanki łącznej. Naczynia
krwionośne, szczególnie tętnice, mogą spontanicznie
pękać i wówczas istnieje
większa szansa na tworzenie
się tętniaków, następuje również rozwarstwienie aorty,
a nawet może dojść do pęknięcia serca w czasie wzmożonego wysiłku fizycznego.
Natomiast nabyte skazy
naczyniowe dają klasyczne
objawy skazy krwotocznej.
Jedną z nich jest zespół Henocha i Schonleina, dotykający głównie dzieci i mający
sezonowy charakter (zima).
Choroba ta polega na zapaleniu małych naczyń krwionośnych. Objawami tej
skazy krwotocznej, oprócz
objawów klasycznych, są bóle
i zapalenie stawów, porażenie
przewodu pokarmowego,
krwiomocz. W tej przypadłości poważnym powikłaniem bywa niewydolność
nerek, która zazwyczaj rozwija się u osób dorosłych.
Skaza krwotoczna o podłożu
naczyniowym pojawia się
też często u osób starszych
i nazywana jest plamicą starczą. Objawami jej są wybroczyny związane ze złym
funkcjonowaniem naczyń
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krwionośnych, zwłaszcza
w miejscach narażonych
na promieniowanie
słoneczne. Podskórne wybroczyny mogą
także powstać w wyniku zwiększonego ciśnienia krwi.
Podłożem nabytych
skaz krwotocznych
jest rozsiane
uszkodzenie ściany
naczyniowej, które
sprzyja przenikaniu
krwinek poza ściany
naczynia i tym
samym powstawaniu
wybroczyn.

Czynnikami sprzyjającymi występowaniu tej skazy
są również czynniki zakaźno-toksyczne (odra, błonica, płonica, ospa wietrzna),
czynniki alergiczno-toksyczne (stosowane leki w przebiegu różnych chorób), choroby
przemiany materii, uwarunkowania endokrynologiczne
i awitaminozy (na przykład
niedobór witaminy C). Kolejnymi czynnikami mającymi wpływ na łamliwość
naczyń krwionośnych są:
podeszły wiek, urazy mechaniczne, ucisk, niewydolność
krążenia, długie stanie. Po-

Gdy skazy
krwotoczne
wywoływane są przez
konkretne substancje
(np. alkohol czy leki), to
z czasem ustępują, jeśli
tylko zaprzestanie się
ich przyjmowania.

stępowanie zapobiegawcze
w przypadku tych skaz polega przede wszystkim na tym,
aby nie dopuścić do występowania stanów chorobowych
sprzyjających toksycznemu
uszkodzeniu śródbłonków
naczyń i nie doprowadzać
do niedoboru witaminy C
i rutyny.
Kolejnym, najczęstszym
typem, są płytkowe skazy
krwotoczne, które dzielimy
na pierwotne i wtórne. Schorzenia te związane są z zaburzeniami liczby płytek krwi.
O małopłytkowości można
mówić, gdy liczba trombocytów jest niższa niż 150.000 na
milimetr sześcienny krwi,
natomiast typowe objawy
pojawiają się przy liczbie
30.000.
Małopłytkowość pierwotna jest to samoistny,

obniżony poziom płytek,
wynikający z wrodzonego upośledzenia dojrzewania megakariocytów
i tworzenia płytek bądź
powstaje poprzez tworzenie się przeciwciał
skierowanych w stronę
płytek krwi. Proces ten
może odbywać się we krwi
lub w śledzionie.
Trombocytopenia
(małopłytkowość)
wtórna wynika
z rożnych schorzeń
i może mieć swoje
przyczyny w:

 pierwotnym niedoborze
megakariocytów w szpiku
(komórek macierzystych)
 uszkodzeniu szpiku
kostnego środkami chemicznymi, toksynami bakteryjnymi, wirusami lub
niektórymi lekami cytostatycznymi (chemioterapia)
 niszczeniu megakariocytów w szpiku kostnym lub
wypieraniu ich przez komórki nowotworowe na
przykład w białaczce
 uszkodzeniu komórek macierzystych płytek krwi
w wyniku napromieniowania szpiku kostnego
 niedoborze witaminy B12
lub kwasu foliowego
 zwiększonym niszczeniu
Porady z Apteki nr 01/2020

trombocytów w śledzionie,
co może być spowodowane
niektórymi stanami patologicznymi organizmu
 długotrwałym i intensywnym spożywaniu
alkoholu (toksyczne działanie alkoholu powoduje
mniejszą produkcję płytek krwi, ale ich poziom
zwykłe powraca do normy
po dłuższej abstynencji).
W płytkowych skazach
krwotocznych wybroczyny i krwawienia mogą mieć
różne konsekwencje. Bardziej niebezpieczne są małe
krwawienia do narządów wewnętrznych niż duże krwotoki zewnętrzne, na przykład
z nosa.
Skazy krwotoczne osoczowe są to przede wszystkim
nieprawidłowości w układzie
fibrynolizy (fizjologiczny
proces rozkładu zakrzepu)
i w krzepnięciu krwi. Powstają one w wyniku braku
lub w wyniku zbyt małej ilości osoczowych czynników
krzepnięcia. Niedobory mogą mieć charakter wrodzony
lub nabyty. Objawami klinicznymi skaz osoczowych
są: krwawienia wtórne, samoistne krwawienia z nosa, samoistne krwawienie
podskórne, do mięśni i do
przestrzeni powięziowej oraz
do stawów.
Osoczowe pierwotne
(wrodzone) skazy
krwotoczne to:

 choroba von Willebranda, która jest najczęstszym przypadkiem skazy
krwotocznej wrodzonej, uwarunkowana jest
wrodzonym niedoborem
czynnika von Willebranda, niezbędnego do prawidłowej syntezy globuliny
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przeciwhemofilowej oraz
są spowodowane zaburzeniem czynności płytek.
Choroba ta może występować zarówno u kobiet jak
i u mężczyzn.
 hemofilia A jest to skaza
spowodowana niedoborem globuliny przeciwhemofilowej, co powoduje
zwiększoną krwotoczność.
Objawy tej choroby występują wyłącznie u mężczyzn, ale nosicielkami są
kobiety.
 hemofilia B – to choroba,
której przyczyną jest niedobór osoczowego czynnika krzepnięcia, tzw.
czynnika Christmasa.
Skaza ta jest dziedziczona
w sposób recesyjny, związany z płcią. Choroba objawia się tylko u mężczyzn.
W przypadku, gdy skazy
krwotoczne wywołane są
zaburzeniami wrodzonymi, to choroby te są nieuleczalne i wówczas sztucznie
należy uzupełnić brakujące
wadliwe elementy układu
krzepnięcia. Natomiast gdy
skazy krwotoczne wywoływane są przez konkretne
substancje (np. alkohol czy
leki), to z czasem ustępują,
jeśli tylko zaprzestanie się
ich przyjmowania. Jeśli przyczyną skazy krwotocznej jest
inna choroba, to po wyleczeniu pierwotnej przyczyny wszystkie funkcje powoli
wracają do normy.
Chcąc zniwelować ryzyko wystąpienia problemów
z krzepliwością krwi musimy prowadzić odpowiedni
tryb życia, stosować właściwą, bogatą w witaminy
dietę, by nie doprowadzić
do niedoborów witamin,
minerałów i aminokwasów
potrzebnych organizmowi.
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P

ląsawica to choroba centralnego
układu nerwowego, objawiająca się
głównie nieprawidłowymi
ruchami obwodowych części
ciała, nienaturalnym grymasem na twarzy, a także zaburzeniami psychicznymi.
U dzieci choroba ta manifestuje się również smutkiem,
płaczem, izolacją, niepokojem. Mimowolne, mniej
lub bardziej nasilone ruchy
obejmują przede wszystkim
odcinki kończyn bliższe tułowia, głowę, szyję, krtań
i mięśnie języka. Chaotyczne i niecelowe ruchy, często
o gwałtownym charakterze
nakładają się na ruchy zwią-

zane z naszą wolą, powodując
dezorganizację ich przebiegu. Nasilenie tych ruchów
może być różne – od dyskretnych, nieprawidłowych
w obrębie mięśni twarzy czy
samej dłoni, po nieskoordynowane ruchy kończyn dolnych, przypominające pląs.
Są to zaburzenia, które bardzo utrudniają życie, a nawet
czasem uniemożliwiają pracę
zawodową. Występują ciągle,
nie napadowo, ale z różnym
natężeniem, uzależnionym
często od emocji.
Pląsawica może być efektem wrodzonego uszkodzenia struktur układu
nerwowego lub może występować w formie nabytej.

Pląsawica
Pląsawica należy do
grupy chorób układu
pozapiramidowego, który
zapewnia płynność ruchów.
Układ pozapiramidowy znajduje
się wewnątrz mózgu i to on
odpowiada za koordynację,
precyzję, elegancję i wszelkie
subtelności ruchów oraz
sprawia, że wykonujemy tyle
ruchów, ile nam nakazuje
wewnętrzna ekonomia,
stosownie do danej okazji

Do postaci dziedzicznej – wrodzonej
zaliczamy:

 pląsawicę Huntingtona (HD)
 chorobę Wilsona
 zespół Lescha-Nychana
Do postaci nabytych – wtórnych należą:

 pląsawice wywołane lekami (lewodopa, leki przeciwpadaczkowe, leki antycholineryczne, neuroleptyki)
 pląsawice wywołane infekcjami (pląsawica Sydenhama, zapalenie mózgu, toczeń rumieniowaty układowy,
zespół antyfosfolipidowy)
 pląsawice spowodowane zaburzeniami metabolicznymi (encefalopatia cukrzycowa)
 pląsawice ciężarnych
 pląsawice immunologiczne (guzkowe zapalenie tętnic,
stwardnienie rozsiane, AIDS, poszczepienne zapalenie mózgu i rdzenia)
 pląsawice naczyniowe (zawał, krwotok, czerwienica)
 pląsawice pourazowe (krwiak nad- i podtwardówkowy, guz mózgu, po zabiegach kardiochirurgicznych)
 pląsawice o nieznanej etiologii: pląsawica starcza
i pląsawica samoistna
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Najbardziej rozpowszechnioną i najlepiej poznaną
pląsawicą jest dziedziczna
choroba mózgu, spowodowana obecnością wadliwego genu, zwana pląsawicą
Huntingtona (HD). Jest ona
dziedziczona w sposób autosomalny. Oznacza to, że
połowa dzieci osoby chorej
odziedziczy mutację genu
kodującego białko huntingtynę. Ujawnia się ona pomiędzy 35 a 50 rokiem życia.
Zdarza się jednak, że choroba
uaktywnia się niekiedy nawet
u 5-letnich dzieci, jak również po 70. roku życia. W tej
chorobie zaburzone zostają
zarówno funkcje fizyczne jak
i psychiczne.

Pląsawica
HD powoduje
obumieranie
neuronów mózgu.

W miarę obumierania komórek mózgu chorzy tracą
możliwość kontrolowania
ruchów i emocji, przypominania sobie ostatnich zdarzeń oraz podejmowania
decyzji. Jeśli choroba Huntingtona zaczyna się przed
20. rokiem życia, to pląsawica
jest mniej widoczna. Młodzieńcza postać HD objawia
się zmianami w zachowaniu,
sztywnością ruchów, pojawiają się kłopoty z uczeniem,
problemy z mową, a czasami mogą wystąpić ataki paPorady z Apteki nr 01/2020

daczki. Natomiast jeśli HD
zaczyna się w późniejszym
wieku, to pląsawica bywa silniejsza, a powolność i sztywność są mniej zauważalne.
W miarę postępu choroby
pojawia się depresja, apatia,
drażliwość, wybuchy gniewu, impulsywność, zespoły
obsesyjno-kompulsywne,
zaburzenia snu i wycofanie
z życia społecznego. Czasami
mogą pojawić się urojenia
i halucynacje, pogłębiają się
zaburzenia połykania, żucia, utrata wagi, mowy i chodzenia. Obecnie pląsawica
Huntingtona jest chorobą
nieuleczalną, nie ma sposobów, które opóźniłyby lub
zahamowały rozwój HD. Dostępne są jedynie leki, które
umożliwiają łagodzenie niektórych objawów. Pląsawica Huntingtona prowadzi
do utraty kontroli nad sobą
i konieczności korzystania
z pomocy innych ludzi.
Do nabytych
postaci pląsawic
należy pląsawica
Sydenhama (SCH).

Wykazuje ona związek
z gorączką reumatyczną,
wywołaną infekcją paciorkowcem b-hemolizującym
grupy A. SCH jest ostro
występującym zespołem
z objawami pląsawicy, osłabieniem i zmianami zachowania. Występuje głównie
między 5 i 15 rokiem życia
z przewagą u kobiet. Może
być jednostronna lub uogólniona, występuje w spoczynku i podczas aktywności,
zmniejsza się jednak podczas
snu. Wymagane jest objawowe leczenie neuroleptykami
i kwasem walproinowym.
Leczenie jest krótkie, ponieważ w większości przypadków następuje spontaniczna
Porady z Apteki nr 01/2020

remisja w ciągu 2-3 miesięcy. Nawroty jednak są
bardzo prawdopodobne.
Natomiast pląsawica indukowana lekami może być
ostrym stanem lub wiązać
się z przewlekłą terapią lekami. Jedną z częściej występujących przyczyn pląsawicy
w klinicznych zaburzeniach
ruchowych jest stosowanie
leków dopaminergicznych
albo antydopaminergicznych, przeciwdrgawkowych.
Lewodopa wyzwala dyskinezy wyrażające się jako
pląsawice. Po wyleczeniu
choroby podstawowej, objawy ustępują.
Również choroby
autoimmunologiczne,
jak na przykład
toczeń układowy
systemowy,
mają związek
przyczynowy
z pląsawicą.
Zaburzenia
ruchowe mogą
występować jako
zaostrzenia choroby
podstawowej.

Pląsawica atakuje ludzi na
wiele różnych sposobów i nie
można przewidzieć, w jaki
sposób wpłynie na kolejnego chorego. Jeden chory ma
na przykład duże i niekontrolowane ruchy pląsawicze,
a niewiele objawów behawioralnych, a inni odwrotnie. Nawet u dwóch chorych
z jednej rodziny objawy są
zupełnie inne. Wraz z postępem choroby przebieg staje się coraz cięższy, stwarza
wiele problemów. Profesjonaliści, którzy mają doświadczenie z pląsawicami mogą
być pomocni we wszystkich
stadiach choroby.
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k r z y ż ów k a
Lek w
kształcie
kulki

Cząstka
energii

Występuje
sam

Dowód
niewinności

Atrybut
marszałka sejmu

Kibic
zespołu

Złota
moneta
wenecka

Porozumienie,
kompromis

15

Składniki potrawy:
8
Malarz
i grafik
hiszpański

5
Ciągnie
barkę
Wpada
do łuzy

Woda,
ciecz
13

9

Potocz- Praktynie
kant
o
Ogród
szczęśli- owocowy
wej
parze
Słona
w morzu

19
Kamień
ozdobny
W
boazerii

Jednostka
długości

Fiedler,
pisarz

22

Nawierzchnia szosy

Wersja,
wariant

Trucizna
w zębie
żmii

Knowanie

21

3

14

17
Arabski
książe

Imię
Londona

11

Stalowy
pręt
Wielka
flota
wojenna

7

16

Jabłko
lub
pomarańcza

1

Uwielbiany przez
tłumy

2

Miasto
w Grecji

6

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

300 g pomidorów
Ser mozzarella
1 żółta papryka
1 ogórek
Pęczek szczypiorku
Pęczek rzodkiewek
Główka sałaty
1 czerwona cebula
5 łyżek oliwy
Łyżka octu winnego
Sól, pieprz

12

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 22 utworzą rozwiązanie -fraszkę Jana Sztaudyngera pt. „Uprzykrzony sublokator”.
1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Warzywa umyć, obrać i oczyścić.
Sałatę poszarpać do miski, dodać pokrojone w kostkę warzywa, osolić, opieprzyć
i zakwasić octem.
Na wymieszane warzywa posypać uprzednio potarty lub pokrojony w drobną kostkę ser posypać szczypiorkiem i czerwoną
cebulą.

„Cicha”
rzeka
Szołochowa

18

Marynarz

Rumuński
samochód
terenowy

Kondycja
fizyczna

4

10

20

Hotel
przy
drodze

Strawa,
pokarm

Sałatka
wiosenna

Podobny
Stoi
do motow
roweru garażu

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Placuszki
serowe
z truskawkami
Składniki potrawy:

Roladki z mintaja
Składniki potrawy:
• 4 filety z mintaja
• 1 por
• Sól, pieprz ziołowy
Sos:
• Włoszczyzna

•
•
•
•
•

Pół jogurtu naturalnego
Pęczek koperku
2 łyżki masła
2 łyżki maki
Sól

Włoszczyznę zalać połową litra osolonej
wody i gotować przez godzinę. Ugotowane warzywa można wykorzystać do innego dania, gdyż do ryby są niepotrzebne.
Rybę doprawić. Por umyć, pokroić wzdłuż
na cztery części. Białe części położyć na
szerokość filetów i zwinąć roladki oraz
związać cienkimi zielonymi częściami pora
tak, aby podczas gotowania roladki się nie
rozwinęły.

Do gorącego wywaru wkładamy delikatnie
rybę i parzymy przez 10 minut. Po tym czasie ostrożnie wykładamy na talerz.
W rondelku rozpuszczamy masło, dodajemy mąkę i robimy złotą zasmażkę, którą
rozprowadzimy wywarem spod warzyw
i ryby. Na koniec zaprawiamy jogurtem
i dosypujemy posiekany koper.
Roladki polać sosem.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

500 g twarogu
3 jaja
1,5 szklanki mąki
1 cukier wanilinowy
Sól
Olej
250 g truskawek
Łyżka cukru
Jogurt naturalny

Truskawki oczyścić, opłukać i pokroić na
ćwiartki. Dodać cukier i wymieszać z jogurtem. Twaróg przecisnąć przez praskę
lub zmielić i utrzeć z jajami i cukrem wanilinowym, szczyptą soli. Stopniowo dodawać mąkę. Zagnieść ciasto i rozwałkować na grubość 1 centymetra. Wycinać
szklanką placki i smażyć na oleju.
Na talerzu polewać sosem
truskawkowym.
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