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wiele zależy od nas samych!
Tworząc nasz kwartalnik, za każdym razem staramy się zwrócić
Państwa uwagę na różne aspekty
zdrowotne, których poprawa może
znacząco wpłynąć na jakość życia.
W tym numerze zdecydowaliśmy się
poruszyć temat badań profilaktycznych. Profilaktyka zdrowotna to niewątpliwie temat, który warto mieć na
uwadze w kontekście wspomnianych
już postanowień noworocznych.
Nadchodzące miesiące to okres
kilku ważnych w naszej kulturze
świąt. W styczniu będziemy świętować Dzień Babci oraz Dziadka.

W nume�e:

N

a wstępie, w imieniu całej
redakcji, chciałabym złożyć Państwu najlepsze życzenia noworoczne!
Początek Roku to zwykle okres
podsumowań minionych miesięcy oraz robienia planów na bliższą
lub dalszą przyszłość. W bieżącym
numerze polecam Państwa uwadze
artykuł poświęcony tematyce postanowień noworocznych. Mam nadzieję, że lektura tego tekstu będzie dla
Państwa zachętą do zwrócenia uwagi
na te aspekty codzienności, nad którymi chcieliby Państwo popracować.
Zawsze powinniśmy pamiętać, jak

Czternastego lutego na stałe w polskim kalendarzu zagościły Walentynki. Początek marca to moment,
w którym tradycyjnie świętujemy
Dzień Kobiet.
Chcielibyśmy zachęcić Państwa,
aby w tym wyjątkowym okresie sprawić najbliższym najbardziej oczekiwany prezent- wspólnie spędzony
czas! W trudnej rzeczywistości, jakiej
doświadczamy w ostatnich miesiącach, czas spędzony z bliskimi może
być najlepszym lekarstwem na poprawę samopoczucia.
Życzę przyjemnej lektury!
Anna Boryka
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Naturalne leki
na p��iębienie
dla najmłod�ych

Sami bardzo często
korzystamy z rad naszych
mam czy babć, które
mówią, że na zaziębienie
najlepszy jest miód,
mleko, cz�nek
i cytryna. Środki
naturalne, przygotowane
w domu, często są
alternatywą dla
farmakologicznych
specyﬁków

T

rzeba jedynie wiedzieć,
jak i który preparat można zastosować u dziecka.
Możemy ich używać praktycznie bez ograniczeń, ale tylko
wówczas, gdy objawy infekcji nie
są zbyt gwałtowne.
rumianek i sok maLinowy

Rumianek i sok malinowy stanowią podstawę leczenia każdego przeziębienia, a nawet z powodzeniem
znajdują miejsce w leczeniu grypy.

4

Na początku choroby najczęściej pojawia się katar. Czerwony nos to nie
tylko irytująca dolegliwość, ale dla
malucha to prawdziwa katastrofa.
Mniejsze dzieci mają problem z wydmuchaniem nosa, co stanowi istotę
jego oczyszczania. Zatkany nosek
to kłopoty z jedzeniem, a przede
wszystkim ze spaniem.
inhaLacja z rumianku

Najmniejszym dzieciom, do około
4 lat, możemy wykonać domową in-

halację z rumianku. Kwiaty rumianku należy zaparzyć pod przykryciem
około 10 minut, następnie przelać
do miseczki i ustawić w pobliżu łóżeczka dziecka. Unoszące się opary
doskonale poradzą sobie z zatkanym
noskiem, ułatwiając malcowi oddychanie. Starsze dzieci mogą bezpośrednio nachylać się nad naczyniem
i wdychać mgiełkę, natomiast zabieg
nie może trwać dłużej niż 10-15 minut i przez cały czas jego trwania
należy zwracać uwagę, aby dziecko
Porady z Apteki nr 04/2020

nie zanurzyło głowy w zbyt gorącej
wodzie lub nie zasnęło.
ceBuLa

Bardzo skutecznym sposobem
na katar jest cebula, którą należy
pokroić i owinąć kawałkiem gazy,
a następnie podetkać dziecku pod
nosek, aby również wdychało olejki
eteryczne, zawarte w roślinie. Jest to
świetny wspomagacz, udrożniający
drogi nosowe, ale także „zabójca”
bakterii. Czasem zapach cebuli jest
dla malca drażniący i może powodować łzawienie oczu. Wówczas nie
należy przeprowadzać takiej kuracji.
Oprócz tego możemy samodzielnie przygotować syrop cebulowy,
spełniający się przy zapaleniu gardła.
W tym celu trzeba pokroić cebulę
w krążki i przesypywać je cukrem.
Całość najlepiej zrobić w słoiku z nakrętką. Po kilkunastu godzinach
(do 48), można przecedzić gotowy
płyn i podawać trzy razy dziennie
po łyżce.

Katar najczęściej pojawia się, gdy
malec zmarznie. Najlepsze jest natychmiastowe ogrzanie organizmu
poprzez podanie ciepłej herbatki
malinowej. Podniesienie temperatury ciała pomoże szybciej pozbyć się
bakterii i wirusów. Nieocenionym
specyfikiem jest… rosół z kury, ale
oczywiście przygotowany w domu,
a nie z kostki rosołowej. Chyba każdy
z dorosłych pamięta smak z dzieciństwa, kiedy babcia lub mama gotowały zdrowotną zupę. Ponadto,
dowiedziono naukowo zdrowotne
działanie takiego rosołu.
kwiat Lipy i owoce
czarnego Bzu

Kwiat lipy i owoce czarnego bzu
to faworyci w obniżaniu gorączki.
Spora grupa rodziców, jak tylko pojawi się temperatura, od razu podaje
farmakologiczny preparat. I to jest
często błędem. Wszystko zależy od
wysokości temperatury. Całkiem
inaczej zwalcza się temperaturę 37
stopni, a inaczej tę przekraczającą

39 stopni.
Podwyższona temperatura ciała to
sygnał, że organizm dziecka rozpoznał infekcję i próbuje z nią walczyć.
Nie ma wówczas powodu jej obniżania. Należy dać organizmowi szansę,
aby sam poradził sobie z atakiem mikrobów. Mało tego, jeśli na siłę obniżymy gorączkę, pozbawimy układ
odpornościowy narzędzia do walki
z zakażeniem. Wyższa temperatura
niszczy bakterie chorobotwórcze! pamiętajmy o tym. Jeśli temperatura
urośnie do 38o, możemy wkroczyć
z naparem z czarnego bzu. Ma on
działanie napotne, obniżające gorączkę. Obecne w nim kwasy fenolowe wzmacniają organizm w walce
z chorobą.
Napar przygotowujemy z 2 łyżek
suszonych owoców bzu, które zalewamy szklanką wody i całość doprowadzamy do wrzenia. Gotujemy pod
przykryciem 5 minut, odcedzamy
i lekko ciepły podajemy maluchowi
1-3 razy dziennie po pół szklanki.
Aby złagodzić ból gardła, możemy
przyrządzić napar z szałwii lub rumianku. Będzie miał działanie przeciwzapalne i odkażające. Płukanka
usunie przy okazji jakąś część bakterii, jak również doskonale nawilży
podrażnioną śluzówkę gardła. Niestety, środek ten można zastosować
u dzieci, które potrafią samodzielnie
wypłukać buzię, więc nie mogą z tego
korzystać całkiem małe dzieci.
Wszystkie wymienione preparaty
można podawać w początkowym
okresie infekcji. Jeśli mimo to choroba się rozwija, konieczne jest podanie
silniejszych środków, przepisanych
przez lekarza.
Ciąg dalszy na stronie 6
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Napary
syrop z Buraka

z czarnego Bzu

z kwiatu Lipy

Oprócz ziół, godny polecenia jest
też syrop z buraka. Przygotowujemy go przez pokrojenie korzenia
buraka i dodanie cukru, a po ok.
dwóch dobach, kiedy burak puści
sok, syrop można stosować. Działa
przeciwzapalnie szczególnie w nieżycie gardła i towarzyszącym temu
suchym kaszlu. Walory smakowe
syropku możemy poprawić przez
dodanie soku z czarnej porzeczki
czy aronii - wzbogacając go w witaminę C.

Napar przygotowujemy z 2 łyżek suszonych owoców bzu, które
zalewamy szklanką wody i całość
doprowadzamy do wrzenia. Gotujemy pod przykryciem 5 minut,
odcedzamy i lekko ciepły podajemy maluchowi 1-3 razy dziennie
po pół szklanki.

Podobne właściwości posiada napar z kwiatów lipy, który robimy
przez zaparzenie 1 łyżki kwiatków
– gotując jak czarny bez, lecz ok.
15 min. Podajemy 3 razy dziennie
po posiłkach po pół szklanki. Jeśli
temperatura wzrośnie powyżej 39o,
nie możemy ryzykować, podając
domowe preparaty. Konieczne jest
podanie konkretnego leku - paracetamolu czy ibuprofenu.

M.S.

z Liści poDBiału

Drugą uporczywą dolegliwością,
obecną przy przeziębieniu, jest kaszel. Mimo że tak naprawdę pomaga
pozbyć się chorobowej wydzieliny,
zalegającej w oskrzelach czy płucach,
jest dość męczący. W celu złagodzenia kaszlu możemy podać dziecku
napar z liści podbiału. Ma działanie
wykrztuśne oraz łagodne przeciwskurczowe. Łyżeczkę liści podbiału
zalewamy szklanką wrzątku i zaparzamy 20 minut. Po upływie tego
czasu cedzimy i podajemy dziecku
2-3 razy dziennie po pół szklanki.
Można dodać do niego łyżkę miodu dla waloru smakowego, ale też
zdrowotnego – miód, jak wiadomo,
to skarbnica witamin, minerałów
i innych drogocennych substancji
leczniczych.
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Badanie
kontrolne pań

Co każda z nas powinna zrobić, by dłużej cieszyć się życiem?
Koniec starego i początek nowego roku sprzyja p�tanowieniom także w sferze naszego
zdrowia. Aby dłużej cieszyć się dobrym samopoczuciem, powinniśmy na chwilę
zatrzymać się w biegu codziennych spraw i poświęcić trochę czasu na „rachunek
sumienia” - jakie badania �tatnio zrobiłyśmy i które trzeba wykonać bezwzględnie?

O

ile dwudziestolatki nie muszą zbytnio się
martwić, nawet w tym wieku warto zatroszczyć się o swoje zdrowie, zwłaszcza że będzie
to procentowało w przyszłości. Szczególnie
wśród pań panuje przekonanie, iż nie ma sensu wysiadywać w kolejce u lekarza, jeśli nic nam nie dolega.
r
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Tymczasem nie zdajemy sobie sprawy, że nie każda
choroba daje o sobie znać w charakterystyczny sposób, a robiąc podstawowe badania możemy wykryć
poważne schorzenie i w porę rozpocząć leczenie.
W tym wieku można zapobiec wielu chorobom, a jeśli już się pojawiły, można je w 100% wyleczyć. Badanie
krwi, czyli podstawowa morfologia, pozwala wykryć
stany zapalne w organizmie, anemię, a nawet zasygnalizować niektóre rodzaje nowotworów. W wieku
trzydziestu lat należy skontrolować kondycję wątroby, dróg żółciowych i dwunastnicy, przeprowadzając
USG jamy brzusznej. Bardzo często 30-latki cierpią
na nadciśnienie tętnicze, nie zdając sobie sprawy
z powagi sytuacji. Nieleczone nadciśnienie może być
przyczyną zawału serca nawet w tak młodym wieku.
oczywiste są kwestie zDrowia
intymnego i coraz więcej paŃ ma
tego świaDomośĆ, jeDnak jeszcze
DośĆ Duża LiczBa pacjentek
nie wiDzi potrzeBy BaDaŃ
ginekoLogicznych.

Naturalnie wspiera

ODPORNOŚĆ
Porady z Apteki nr 04/2020

Tymczasem podstawowe badanie, czyli cytologia,
może uchronić przed zachorowaniem na raka szyjki
macicy. To badanie kierowane jest do wszystkich kobiet, bez względu na wiek. Zaleca się wykonywanie
go raz na 2 lata, a samobadanie piersi raz w miesiącu. Godne polecenia jest też badanie słuchu, czyli
audiometria. Może wykryć niedosłuch uleczalny
Ciąg dalszy na stronie 8
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w tym okresie w 100%, gdyż komórki
nerwowe regenerują się. Warto także wykonać lipidogram, określający
zagrożenie miażdżycą, a także badanie poziomu glukozy i cholesterolu
we krwi, które może wskazać prawdopodobieństwo zachorowania na
cukrzycę.
Skończona „czterdziestka” to taki „półmetek” dla naszego organizmu, ponieważ zachodzi w nim
wiele zmian, zarówno hormonalnych, jak i np. w układzie kostnym.
Podnosi się poziom cholesterolu, co
przekłada się na bezpośredni wpływ
na kondycję serca i układu krwionośnego. Jeśli do tego czasu nie było robione takie badanie, najwyższy czas
je wykonać. Poza ogólną morfologią,

zalecaną raz do roku, należy zbadać
poziom hormonów, a szczególnie
tarczycy, gdyż właśnie w tym wieku
pojawia się najwięcej kłopotów z tym
gruczołem. Co dwa lata trzeba wykonać lipidogram oraz sprawdzić poziom glukozy. Niekiedy pojawia się
również zagrożenie osteoporozą, ponieważ spada ilość wapnia i fosforu,
osłabiając kości. Zalecane jest także
badanie okulistyczne wraz z pomiarem ciśnienia wewnątrzgałkowego.
Pozwoli ono na wczesne wykrycie
jaskry - poważnej choroby, mogącej
rozwijać się podstępnie latami.
Jeśli ktoś w rodzinie chorował na
raka skóry, warto zbadać pod tym kątem wszelkie znamiona i pieprzyki.
Rozpoczynając piątą dekadę na-

szego życia szczególnie ważne jest
regularne wykonywanie wszystkich
tych badań. To czas, kiedy występuje
największe zagrożenie miażdżycą,
cukrzycą czy zawałem serca. Dodatkowo można wykonać kolonoskopię – dzięki temu badaniu można
niemal całkowicie wykluczyć raka
jelita grubego.
Warto dbać o siebie w każdym
wieku, gdyż długość naszego życia
zależy przede wszystkim od nas samych. Aktywność fizyczna i badania
kontrolne są w stanie przedłużyć
życie nawet o kilkanaście lat, więc,
Drogie Panie, oprócz dbania o dzieci i męża, zadbajcie również o siebie
i swoje zdrowie.
M.S.

Skoń�ona
„�terdziestka” to taki
„półmetek” dla na�ego
organ�mu, ponieważ
zachodzi w nim wiele
zmian, zarówno
hormonalnych, jak i np.
w układzie
k�tnym

8
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Komórki
macierzyste
Ludzkie ciało
zbudowane jest
z tysięcy różnych
t�owych komórek,
odpowiedzialnych za
wszystkie czynności
życiowe organ�mu.
W każdym żywym
organ�mie przez całe
życie powstają nowe
komórki, które następnie
dojrzewają, różnicują
się w komórki bardziej
wyspecjal�owane,
a na koniec, po ściśle
określonym czasie,
zapisanym w materiale
genetycznym,
obumierają.
Komórkami, które
d�tarczają nowych
komórek w miejsce
obumarłych, są
odpowiednie komórki,
zwane macierzystymi

K

omórki macierzyste to
pierwotne, niewyspecjalizowane komórki,
które mają ogromny potencjał do namnażania oraz posiadają wyjątkowe zdolności do
przekształcania się w wyspecjalizowane komórki, jeśli tylko stworzy
się im odpowiednie warunki wzrostu i rozwoju.

komórek, ale nie mogą z powrotem przekształcić się w komórki
totipotencjalne.
3

komórki macierzyste
można poDzieLiĆ na
cztery kategorie:

Komórki multipotencjalne - mogą
przekształcać się we wszystkie typy
komórek, ale tylko w obrębie danego listka zarodkowego, z którego
pochodzą. Na przykład w obrębie
mezodermy mogą dać początek komórkom szpiku, krwi lub mięśni. Do
tej grupy komórek macierzystych
należą komórki, których źródłem
jest krew pępowinowa.

1

4

Komórki totipotencjalne - są to
komórki, które mogą różnicować
się do każdego typu komórek i są
zdolne do tworzenia całego organizmu. Przykładem takiej komórki jest
zygota lub następne komórki, które
powstają w wyniku dalszego rozwoju
zygoty - blastomery.

Komórki unipotencjalne - różnicują się tylko do jednego typu
komórek dojrzałych, jednak w przeciwieństwie do nich posiadają zdolność do podziałów.

2
Komórki pluripotencjalne powstają podczas kolejnego etapu rozwoju zygoty (mezodermy,
ektodermy, endodermy). Mogą
dać początek każdemu typowi

Z uwagi na pochodzenie wyróżnia
się embrionalne komórki macierzyste (ESC), płodowe i somatyczne
(dorosłe).
We krwi każdego człowieka
znajdują się komórki macierzyste,
oznaczone CD 34+, które posiadają pewnego rodzaju inteligencję
Ciąg dalszy na stronie 10
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i zdolność naprawiania na bieżąco
uszkodzeń powstałych w różnych
tkankach. Kiedy zostaną podane do
danej tkanki, przybierają jej postać.
Komórki te mają jeszcze jedną,
bardzo cenną właściwość polegającą na tym, że gdy komórka
jest nieprawidłowa, organizm sam
ją niszczy i dzięki temu nie przekształci się na przykład w komórkę
nowotworową. Powszechnie wykorzystywanymi źródłami komórek
macierzystych jest krew obwodowa, szpik kostny, krew pępowinowa
i inne tkanki, na przykład tkanka
tłuszczowa.
Komórki macierzyste z krwi
obwodowej pobiera się metodą
inwazyjną przy użyciu separatora komórkowego. Ponieważ liczba komórek macierzystych w krwi
obwodowej jest mała, to konieczne
jest podawanie dawcy przez kilka
dni farmakologicznych czynników
wzrostowych komórek.

ciokrotnie większe zdolności regeneracyjne. Krew pępowinowa jest
nieoceniona, gdyż w przyszłości
może uratować życie dziecka lub
rodzeństwa. Krew ta stanowi bogate źródło krwiotwórczych komórek macierzystych, które mogą
być przeszczepiane w celu odbudowy układu krwiotwórczego czy odpornościowego. Ponadto wykazują
większą skuteczność niż komórki
macierzyste pozyskane od dawców
dorosłych.
Komórki macierzyste z krwi
pępowinowej odznaczają się dużą zdolnością namnażania się po
przeszczepieniu. Krew pępowinowa zawiera również komórki macierzyste dające początek komórkom
innych tkanek, np. komórkom tkanki nerwowej, tkanki kostnej, tkanki

mięśniowej, w tym komórkom mięśnia sercowego.
Dzięki przewadze
komórek macierzystych
z krwi pępowinowej
nad komórkami ze
szpiku kostnego coraz
częściej to one są
wykorzystywane do
ratowania życia.

Krew pępowinowa ma wiele zalet, więc coraz więcej osób decyduje
się na jej zdeponowanie. Komórki
macierzyste z krwi pępowinowej,
która po urodzeniu dziecka pozostaje w części płodowej łożyska
oraz w naczyniach krwionośnych
w pępowinie, to bezcenny skarb
stosowany w onkologii, hematologii, kardiologii czy w medycynie

Komórki macierzyste z tkanki tłuszczowej są również bardzo
atrakcyjnym narzędziem do badań i terapii komórkowej, ponieważ
można je łatwo pozyskiwać w dużych ilościach z lokalnym znieczuleniem i bez uszczerbku na zdrowiu
dawcy.
Najmniej inwazyjnym sposobem pozyskiwania komórek macierzystych jest pobranie krwi
pępowinowej podczas porodu.
Komórki macierzyste z krwi pępowinowej mają przewagę nad pochodzącymi z innych źródeł, bo są
bardziej pierwotne i mają dziesię-
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regeneracyjnej (ortopedii, reumatologii). Należy jednak pamiętać, że komórki macierzyste z krwi
pępowinowej nie są antidotum na
wszystkie choroby, jakie ewentualnie w przyszłości mogą dotknąć
rodzinę.
Szpik kostny jest najbardziej
chronionym organem naszego
ciała. Zlokalizowany jest głęboko
w kościach i jest rozprzestrzeniony
w wielu miejscach, co zapewnia, że
utrata jednej kości nie spowoduje
utraty funkcji. Szpik kostny zawiera najbogatszą populację komórek macierzystych ze wszystkich
miejsc w organizmie. Komórki
macierzyste w obrębie szpiku pozostają niezróżnicowane do momentu otrzymania zewnętrznego
sygnału do podziału lub zróżni-

We krwi każdego
człowieka znajdują się
komórki macierzyste,
oznaczone CD 34+, które
p�iadają pewnego
rodzaju inteligencję
i zdolność naprawiania
na bieżąco uszkodzeń
powstałych w różnych
tkankach. Kiedy z�taną
podane do danej tkanki,
przybierają jej p�tać
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cowania. Wzrost nowych komórek przy naprawie uszkodzonej
tkanki rozpoczyna się od komórek
macierzystych.
W miejscu uszkodzenia wydzielają się cytokiny, które stymulują uwolnienie komórek macierzystych ze
szpiku kostnego do krwiobiegu i ich
transport do miejsca uszkodzenia.
Gdy dotrą na miejsce, zapoczątkuje
się podział komórek i proces naprawy. Środowisko w miejscu uszkodzenia w znacznym stopniu wpływa
na to, jak ostatecznie komórki się
zróżnicują. Komórki macierzyste
ze szpiku kostnego zaangażowane
są w naprawę uszkodzonych tkanek
w większości organów ciała, zarówno twardych jak i miękkich. Pozyskane komórki macierzyste z krwi
pępowinowej i ze szpiku czy krwi
obwodowej, po dodaniu środków
krioochronnych, można przechowywać w ciekłym azocie przez lata,
a nawet dziesiątki lat.
W chwili obecnej komórki macierzyste stosuje się w leczeniu
prawie 80 schorzeń. Wykorzystywane są one zarówno w przeszczepieniach autologicznych (własne
komórki macierzyste) jak i allogenicznych (inny dawca i inny biorca).
Najbardziej ugruntowanym i szeroko stosowanym leczeniem przy
użyciu komórek macierzystych jest
transplantacja ich w celu leczenia
schorzeń krwi i układu odpornościowego lub w celu odbudowania
układu krwionośnego po leczeniu
pewnych typów nowotworów. Natomiast komórki macierzyste skóry
są wykorzystywane do hodowania
przeszczepów skóry dla osób z po-

ważnymi oparzeniami na bardzo
dużej powierzchni ciała, u których
oparzenia zagrażają życiu. Komórki macierzyste wykorzystuje sie też
w ortopedii i reumatologii. Stosuje
się je do leczenia uszkodzeń ścięgien, chrząstki stawowej czy przy
wczesnych zmianach w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Wprowadzenie komórek macierzystych
w uszkodzone bądź chorobowo
zmienione miejsca poprawia ruchomość, pomaga w regeneracji
i zmniejsza ból.
Dynamiczny rozwój medycyny i farmakologii daje nadzieję, że
w niedalekiej przyszłości będzie
można ograniczyć procesy starzenia i tym samym wydłużyć życie.
Coraz częściej komórki macierzyste
znajdują zastosowanie także w chirurgii plastycznej i medycynie estetycznej. Najczęściej wykorzystuje
się je w leczeniu blizn pourazowych
i pooperacyjnych.
Najnowsze badania nad komórkami macierzystymi ukazują wiele
możliwości ich zastosowania. Terapie oparte na nich oferują możliwość
wymiany starych i zniszczonych komórek na nowe oraz regenerację tkanek i organów. Komórki macierzyste
niosą ze sobą ogromny potencjał
terapeutyczny do leczenia chorób
genetycznych i zwyrodnieniowych,
które do tej pory nie poddały się
żadnej z metod terapeutycznych.
Musimy jednak pamiętać, że najważniejsze jest bezpieczeństwo stosowania komórek macierzystych,
aby nie doszło do niekontrolowanego rozrostu i różnicowania.
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P�tanowienia
noworoczne
Jak dob�e za�ąć nowy rok?

Z

bliża się kolejny, zupełnie nowy i wolny od
błędów rok. Jak zwykle liczymy na zmiany.
Kolejne 365 dni, z którymi wiążemy nasze
plany, nadzieje i marzenia. Zazwyczaj oczekujemy zmian na lepsze, pragniemy uporządkować
to, co nieuporządkowane i zrealizować to, o czym od
dawna marzyliśmy. Chcemy zamknąć za sobą pewien
etap życia i rozpocząć nowy, jak wierzymy, lepszy czas.
Kiedy wybije północ między 31 grudnia a 1 stycznia,
tej właśnie nocy coś się skończy, ale i coś się zacznie.
Stąd nasze noworoczne postanowienia: „przestanę
palić papierosy”, „zacznę biegać rano po parku”, „koniec z obżarstwem”, „zero słodyczy”, „schudnę 5 kg”,
„wreszcie się za siebie wezmę”. Czy coś wam to przypomina? Jak wielu z nas wypowie te magiczne słowa
i czy wytrzymamy w postanowieniu dłużej niż kilka
dni? Jak co roku bijemy się w pierś, że tym razem na
pewno się uda. I co? „To już ostatni kawałek ciasta!”
A potem kolejny ostatni kawałek, i następny, i jeszcze...
Aż do następnego Sylwestra.
co zroBiĆ, By tym razem się uDało?

Chodzi przede wszystkim o to, żeby nie przeceniać
swoich możliwości i, jak to się mówi, mierzyć siły na
zamiary. Często się zdarza, że popadamy w bardzo
przygnębiający nastrój, gdy tuż przed północą uświadomimy sobie, że znowu z czymś nie zdążyliśmy…
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Z czasem tracimy wiarę, że jesteśmy zdolni doprowadzić coś do końca. Prawdę mówiąc, trudno sobie
wyobrazić, że wraz z nastaniem nowego dnia, nowego
roku, będziemy mieli tyle siły, aby jednocześnie pozbyć
się niechcianego nałogu, zacząć naukę francuskiego,
a co wieczór wyciskać siódme poty na siłowni. Powinniśmy podejść do sprawy nieco rozsądniej.
Nowy rok sprzyja nowym planom i postanowieniom.
Niektóre z nich mogą wiązać się ze zmianą trybu życia
na lepszy, zdrowszy czy bardziej aktywny... Nie bądźmy
jednak niewolnikami cyferek w kalendarzu i na zegarku. Nasze dążenia powinny polegać na doskonaleniu
tego, co już mamy, umiemy, lubimy. Postanowienia
noworoczne powinny być dla nas dopingiem do pracy
nad sobą. Jeżeli zaczniesz od 14 stycznia też się nic nie
stanie… Sporządź plan. Wyznacz cel i wyszczególnij
etapy dążenia do niego!
wizuaLizacja
motywacji

Zastanówmy się, czy na pewno nasze postanowienie
nie jest wynikiem presji lub nacisku osób trzecich. Nie
sugeruj się tylko tym, co robi/mówi koleżanka, znajomy czy kuzynka. Cokolwiek sobie postanawiasz, robisz
to przede wszystkim dla siebie. Jeśli pragniesz rzucić
palenie ze względów zdrowotnych - bardzo dobrze,
jeśli chcesz pozbyć się uciążliwego nałogu, ponieważ
Porady z Apteki nr 04/2020

Gdy podejmie� się zrealizować plan, staraj się, by
nie skoń�yło się
tylko na ��ym gadaniu

komplikuje Ci relacje towarzyskie, to również jest
słuszna decyzja. Zupełnie inaczej to wygląda, gdy
na twoją decyzję wpływa presja ze strony znajomych
czy współpracowników. Gdy podświadomie nie
zależy Ci na czymś, nie odniesiesz oczekiwanych
rezultatów.
Gdy zastanowimy się nad naszymi słabostkami,
dojdziemy do wniosku, że to właśnie one są wyznacznikiem naszego „ja” i nie wszystkim się podobają. Czy naprawdę chcemy się zmieniać? Jeśli
jednak naprawdę do czegoś dążymy, postanowienia
powinny być formułowane pozytywnie. Obietnicę
„koniec ze słodyczami” zmieńmy na „od czasu do
czasu pozwolę sobie na małe co nieco”. Wpłynie to
lepiej na naszą podświadomość i ułatwi realizację.

przed 31 grudnia, trudno – wyznacz dalsze cele, które
zaczniesz realizować choćby w marcu. Kluczem do spełnienia nie jest pośpiech, tylko cierpliwość, upór, praca
i dobry plan. Nie obiecuj sobie od razu, że schudniesz
10 kg („od stycznia nic nie jem” - stwierdzamy, odchodząc z pełnym brzuchem od stołu), po prostu powoli
zacznij zdrowo się odżywiać, niekoniecznie rezygnując
ze wszystkich potraw, jednak świadomie ograniczając
ich ilość. Metodą małych kroków, ale systematycznie, bez
spektakularnego sukcesu i bez dramatycznej porażki.
r
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ktoś, kto Dużo mówi,
nic nie roBi

Gdy podejmiesz się zrealizować plan, staraj się,
by nie skończyło się tylko na czczym gadaniu. Nikt
nie rozlicza Cię z wykonania postawionych celów,
dziel się z bliskimi efektami działań, a nie samym
faktem ich podjęcia. Niech nasza mobilizacja ma
swoje źródło wewnątrz i kiedy początkowy zapał
zaczyna wygasać, starajmy się na tyle, aby z czystym
sumieniem móc pochwalić się efektami.
źródło artelis.pl
Do Biegu, gotowi, start!

Teraz jest odpowiedni moment na to, aby podsumować ubiegły rok. Zastanów się, co było w nim
dobre, a co złe, czy to zło można jeszcze naprawić.
Spisanie wszystkich „plusów i minusów” pomoże
Ci uporządkować życie i sprecyzować jego cele. Nie
spiesz się! Jeśli nie wszystko dopiąłeś na ostatni guzik
Porady z Apteki nr 04/2020

STYMULAN
pobudzi cię do działania!
Zawarte w preparacie składniki, takie jak
kofeina, tauryna, żeń-szeń i ashwagandha,
wyzwolą na nowo Twoją energię!
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Podłoża zespołu Tourette’a jeszcze nie ustalono. Najprawdopodobniej
bezpośrednią przyczyną rozwoju tego schorzenia są zaburzenia
przewodnictwa neurotransmiterów, czyli substancji odpowiedzialnych za
przekazywanie informacji między komórkami nerwowymi w mózgu

W

iększość przypadków
choroby jest dziedziczona autosomalnie
dominująco. Oznacza to, że wystarczy jedna zmutowana kopia genu, aby wystąpiły objawy
chorobowe. Do tej pory wykryto
mutacje dwóch genów, które odpowiadają za rozwój zespołu Tourette’a,
zwanego również chorobą tików. Na
tę chorobę częściej zapadają chłopcy niż dziewczynki. W przebiegu
choroby pojawiają się okresy ustępowania objawów, ale schorzenie towarzyszy zazwyczaj do końca życia.
Jest to choroba nieuleczalna.
Objawy pojawiają się między 2
a 15 rokiem życia, jednak najczęściej w wieku 7 lat. Początkowo pojawiają się proste tiki motoryczne,
nad którymi nie można zapanować.
Na początku odruchy mają łagod-
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ną postać. Zauważamy najwyżej
częste mruganie powiekami, ruchy
ramion, głowy, grymasy, mlaskanie,
pochrząkiwanie, pogwizdywanie,
szczekanie, mruczenie, jęczenie,
syczenie, czkawkę, głośne wdechy
i wydechy. Osoby chore nie potrafią
się skoncentrować i są nadpobudliwe. Bywa, że z biegiem lat choroba
tików zamienia się w postać złożoną, która uniemożliwia prawidłowe
życie i normalne funkcjonowanie.
Chorzy podskakują, kręcą się w kółko, dotykają siebie lub innych, wstają
i siadają. Wszystko to robią bardzo
szybko i nerwowo. Osoby dotknięte zespołem Tourette’a, choć nie są
w stanie kontrolować swoich reakcji,
w pełni zdają sobie sprawę ze swego
zachowania.
Choroba ta nie ma wpływu na
sprawność intelektualną chorych.
Porady z Apteki nr 04/2020

KOPROLALIA

Osoby chorujące na zespół Tourette’a dotknięte są także objawami
towarzyszącymi, do których należy
na przykład koprolalia. Jest to patologiczna, nie dająca się opanować
potrzeba wypowiadania nieprzyzwoitych słów lub zdań, przekleństw,
wulgaryzmów lub obelg kierowanych do obcych ludzi.

ECHOLALIA

Innym zaburzeniem jest echolalia. Echolalię możemy podzielić
na natychmiastową lub odroczoną. Echolalia polega na stereotypowym powtarzaniu części słów
albo całych wyrazów czy fraz
wypowiadanych przez innych, bądź zasłyszanych w radiu

i telewizji. Mowa echolaliczna ma
charakter dysfunkcjonalny, czyli
niekomunikacyjny, bowiem artykułowane frazy nie są związane
z kontekstem sytuacji i nie służą
porozumiewaniu się.
PALILALIA

Kolejnym zaburzeniem w zespole
Tourette’a jest palilalia, polegająca
na mimowolnym powtarzaniu własnych słów lub zdań.

ECHOPRAKSJA

Zaburzeniem utrudniającym życie
chorego jest echopraksja, polegająca
na powtarzaniu ruchów zaobserwowanych u innych oraz kopropraksja,
polegająca na pokazywaniu nieprzyzwoitych gestów.
Ciąg dalszy na stronie 16

Terapia prowadzona
p�� odpowiednio
p�ygotowanych
terapeutów pozwala na
złagodzenie objawów
choroby tików, a także
na zminimal�owanie
zachowań agresywnych
i skłonności do
depresji

Porady z Apteki nr 04/2020
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TIKI

Nasilenie tików jest największe
między 10. a 12. rokiem życia. Zawsze występują nagle, jako szybkie,
krótkotrwałe skurcze określonych
mięśni i nie podlegają kontroli
chorego. W okresie dojrzewania,
a także w życiu dorosłym ulegają złagodnieniu, a nawet czasami
ustępują. Tiki są najbardziej charakterystycznym objawem zespołu
Tourette’a, jednak często obok tej
choroby występują również schorzenia towarzyszące, które obniżają
jakość życia.
Do nich należą ADHD, zaburzenia obsesyjno-kompulsacyjne oraz
stany lęku uogólnionego. Chorzy
z zespołem Tourette’a zazwyczaj nie
mają niepełnosprawności intelektualnej, jednak schorzenia psychiatryczne towarzyszące tikom mogą
powodować znaczne zaburzenia
koncentracji uwagi, dlatego ludzie
ci osiągają czasami gorsze wyniki
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w stosunku do swoich rówieśników.
W takim przypadku potrzebna jest
pomoc pedagogiczna lub psychiatryczna, aby poprawić koncentrację i efektywność nauki, a co za tym
idzie, w przyszłości odnieść sukces
zawodowy.
Terapia prowadzona przez odpowiednio przygotowanych terapeutów pozwala na złagodzenie
objawów choroby tików, a także na
zminimalizowanie zachowań agresywnych i skłonności do depresji.
Psychoterapia, wzmocniona regularnie przyjmowanymi odpowiednimi lekami, znacznie poprawi jakość
życia chorych.
W Polsce stosuje się
następujące metody
terapeutyczne:
 terapia poznawczo-behawioralna,
która pozwala na kontrolę tików
poprzez wprowadzenie metod dążących do zmniejszenia wpływu
czynników stresogennych, które je
wywołują,

 medytacja - jest metodą psychoterapii opierającą się na technikach relaksacyjnych, dzięki czemu ułatwia
kontrolę nad stresem i łagodzi tiki,
 biofeedback - polega na dostarczeniu
choremu człowiekowi informacji
o zmianie stanu jego organizmu.
Stosuje się tu obserwację w lustrze
lub wideofilmowanie. Za pomocą
tych metod chory może obserwować
okoliczności, w których dochodzi
u niego do rozwinięcia objawów
choroby i może nauczyć się odpowiednio napinać mięśnie, żeby tiki
nie występowały,
 ziołolecznictwo - powoduje, że przez
regularne stosowanie ziół uspokajających zmniejsza się nasilenie tików,
a także zmniejsza się agresywne zachowanie chorego.
Dla osoby z zespołem Tourette’a praca wiąże się ze specyficznymi wymaganiami i problemami. Poza normalnym
wysiłkiem związanym z nabywaniem
kolejnych umiejętności i utrzymaniem
pracy pojawia się dodatkowy wymiar
radzenia sobie zarówno z własnymi
symptomami, jak i z reakcjami na nie
innych ludzi. Wiele osób z zespołem
Tourette’a doznało poczucia napiętnowania i odrzucenia z powodu swojej
choroby. Szybka, właściwa diagnoza
i terapia bywa bardzo pomocna, ale
w żaden sposób nie usunie wcześniejszych blizn i nie wyeliminuje wszystkich przyszłych problemów.
Uczenie się radzenia sobie jest procesem, który należy rozwijać i doskonalić. Wszyscy ludzie bez względu na to,
czy są zdrowi, czy chorzy, bezustannie
stawiani są przed nowymi sytuacjami,
które mogą rodzić obawy. To, jak przystosujemy się do takich sytuacji, zależy
od wielu czynników. Jeżeli siłą napędową jest pragnienie, aby żyć w sposób
pełny, jak tylko się da, to znajdziemy
sposób, aby sobie poradzić.
Porady z Apteki nr 04/2020

ANEMIA
symptomy, których nie należy lekceważyć

Jak się okazuje, prz�adłość ta
d�kwiera dość sporej liczbie �ób,
które uważają się za zupełnie zdrowe
i często w ogóle nie zauważają
drobnych, ale istotnych oznak
tej choroby. Nazywana również
niedokrwistością anemia może
doprowadzić do poważnej dys�nkcji
całego organ�mu

Z

azwyczaj uważa się, że na
anemię chorują osoby niedożywione, wychudzone,
a tymczasem okazuje się,
że w równym stopniu zapadają na
nią osoby z prawidłową masą ciała,
a także nieco cięższe.
najczęstsza
przyczyna:

 niedobory takich związków jak żelazo, kwas foliowy i witamina B12
 nadmierna utrata krwi
Ciąg dalszy na stronie 18
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 niektóre choroby, np. wrzody żołądka, celiakia czy niedoczynność
tarczycy.
Objawy anemii we wczesnym stadium choroby najczęściej lekceważymy, zrzucając to na konto zmęczenia
codziennymi obowiązkami i brakiem czasu na odpoczynek.
Choroba jest nazywana niedokrwistością ze względu na niska
liczbę czerwonych krwinek lub ich
zmniejszoną zdolność transportowania tlenu do komórek, tak aby
w pełni zaspokoić potrzeby fizjologiczne organizmu. Choroba ma
dość specyficzne symptomy, które
mogą występować pojedynczo, co
znacznie komplikuje postawienie prawidłowej diagnozy przez
lekarza.

niepokojące sygnały:

 ciągłe zmęczenie, które występuje
niezależnie od ilości przespanych
godzin
 bóle głowy, charakteryzujące się
tym, iż nawet po przyjęciu środka
przeciwbólowego ból ustępuje na
krótko i powraca za jakiś czas; jest
to skutkiem rozszerzania naczyń
tętniczych w głowie, które za cenę ochrony mózgu przed niedotlenieniem powodują ucisk i ból
 niemiarowe bicie serca – kołatanie; wystąpienie tego objawu
świadczy o zaawansowanym stadium anemii i niesie za sobą konieczność wizyty u specjalisty
- nawet kardiologa
 obfite miesiączki - powodują
większą niż przyjęta norma utratę
krwi, co niesie konsekwencje chorobowe; jeśli mowa o utracie krwi
to należy również mieć na uwa-

dze zabiegi czy operacje, podczas
których niekiedy konieczne jest
uzupełnienie ilości krwi, celem
regeneracji całego organizmu
 zmiany nastroju - jest to najbardziej niecharakterystyczny
symptom, ale nie mniej ważny
niż pozostałe i bardzo często lekceważony ze względu na przyzwyczajenie do stresu towarzyszącego
niemal na każdym kroku na tyle,
że zdenerwowanie czy kłopoty
z koncentracją podciągamy raczej
pod ten aspekt życia, a nie umiejscawiamy jako chorobę, a tym
bardziej niedokrwistość
 bladość skóry i błon śluzowych
- skóra jest nie tylko blada, ale
także sucha i szorstka, natomiast
błony śluzowe, którym zabarwienie nadaje hemoglobina zawarta
w krwinkach, stają się nienaturalnie blade i pojawia się bolesność

Bogate w żel�o
są p�ede w�ystkim: podroby,
�erwone mięso i ryby, a także
produkty mle�ne, jaja ��ególnie żółtka, pietru�ka
�y �pinak. Powinniśmy także
jeść brokuły i rośliny strą�kowe,
które opró� tego, że obﬁtują
w białko, zawierają
naprawdę solidne
dawki żel�a
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dziąseł czy języka
 wypadanie włosów, łamliwość
paznokci, zajady w kącikach ust organizm sam wybiera mózg czy
serce jako „ważniejsze” i priorytetowe miejsca dostawy potrzebnej
ilości tlenu, zatem włosy czy paznokcie są trochę dalej na „trasie”
transportu; skutkuje to przede
wszystkim nieestetycznym wyglądem powyższych, a co za tym
idzie - niekomfortowym samopoczuciem pacjenta.Także bolesne ranki powstające w kącikach
ust, tzw. zajady, niestety z reguły
nie goją się po użyciu specyfików,
np. maści. Problem zniknie, jeśli
uzupełnimy poziom brakujących
mikroelementów.
BaDania

Aby lekarz stwierdził wystąpienie niedokrwistości, konieczne
jest wykonanie podstawowego badania krwi - morfologii i dodatkowo oznaczenie poziomu żelaza
i witaminy B12. Tę ostatnią można
aplikować jedynie w postaci dość
bolesnych zastrzyków, które o wiele
lepiej i szybciej uzupełniają niedobór tej ważnej witaminy niż preparaty w tabletkach.
czynniki oBecne we
krwi, które wskazują
występowanie
anemii:

 RBC - czerwone krwinki - norma 4,0-5,4 M/ul - niższy wynik
świadczy o anemii
 MCV - erytrocyty – norma 8097 fl. Wynik powyżej to efekt
anemii spowodowanej brakiem
witaminy B12 lub kwasu foliowego, a wartości poniżej świadczą
Porady z Apteki nr 04/2020

o niedoborze żelaza
 HGB - hemoglobina norma 6,89,3 mmol/l lub 12-16 g/dl. Niskie
wartości sugerują anemię
 MCHC - średnia zawartość hemoglobiny w krwince - norma
31-36 g/dl
 HTC hematokryt - norma 3747%. Wartość zależy od stanu
nawodnienia organizmu, niskie
wartości przemawiają za anemią.
Leczenie

Najlepszą alternatywą jest oczywiście zmiana diety, tak aby znalazły
się w niej zwiększone ilości pożądanych składników.
I tak, najważniejszym do
uzupełnienia jest
poziom żelaza.
Bogate w ten pierwiastek są
przede wszystkim: podroby, czerwone mięso i ryby, a także produkty
mleczne, jaja - szczególnie żółtka,
pietruszka czy szpinak. Powinniśmy
także jeść brokuły i rośliny strączkowe, które oprócz tego, że obfitują
w białko, zawierają naprawdę solidne dawki żelaza.
Co istotne, żelazo wchłania się
lepiej w obecności witaminy C, tak
więc można bez obaw pić wodę z sokiem z cytryny w zasadzie na krótko
przed przyjęciem żelaza. Absolutnie
zakazane jest popijanie tabletek z żelazem colą, kawą czy herbatą. Zawarte w tych napojach kofeina czy teina
znacznie utrudniają przyswajanie go
przez nasz organizm.

„
„
Najlepszą
alternatywą
jest oczywiście
zmiana diety, tak
aby znalazły się
w niej zwiększone
ilości pożądanych
składników. I tak
najważniejszym do
uzupełnienia jest
poziom żelaza

zDarza się, że sama Dieta
to za mało, aBy znacznie
poprawiĆ wyniki
i wyLeczyĆ anemię

Lekarz wówczas ordynuje konkretne preparaty, np. w tabletkach
czy też w syropie (dla dzieci), które
dość szybko uzupełnią niedobór
minerału w organizmie. Niestety,
w tym przypadku nie obejdzie się
bez minusów, bowiem preparaty
żelaza często powodują zaparcia,
którym na szczęście można zapobiec, dostarczając organizmowi
sporych dawek błonnika.
M.S.
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Miłość

OKIEM LABORANTA

Miłość jest serią reakcji chemicznych.
Lepiej niż romantyczne sonety Szekspira
opisze ją język laboranta...

T

o nie przypadek, że w Dniu
Świętego Walentego zakochani chętnie wręczają sobie czekoladę. Dzięki niej
otrzymujemy dawkę fenyloetyloaminy - substancji odpowiadającej
za dobre samopoczucie. Od dawna
wiadomo, że załamanie po rozstaniu
z ukochaną osobą można złagodzić
czekoladą, lecz wiele pytań dotyczących miłości pozostawało dotąd bez
odpowiedzi.
Czy miłość nie rozpoczyna się od
spojrzenia, przypadkowego muśnięcia dłoni lub szeptu podczas tańca?
Nawet jeśli tak jest, pozostaje pytanie: Dlaczego akurat on? Dlaczego
akurat ona? Odpowiadają na nie
naukowcy z University of Chicago.
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Wyniki ich badań opublikowano
w najnowszym wydaniu czasopisma
naukowego „Nature Genetics”.
Okazuje się, że u kobiet za wybór partnera odpowiada niewielki
zestaw genów, znany pod skrótem
MHC. Panie wolą mężczyzn o zestawie MHC znacznie różniącym się
od ich własnego. Wyboru dokonują
za pomocą nosa. Podczas eksperymentu badane kobiety wąchały męską bieliznę, bezbłędnie wybierając
najbardziej pożądany zestaw genetyczny. A zauroczenie? Namiętność?
Nieważne drobiazgi. Liczą się geny
wywęszone przez partnerkę.
Historia chemii miłości rozpoczęła
się w poniedziałek 25 października

1972 r. Tego dnia 24-letnia Candance Pert, doktoranka z Johns Hopkins
University Medical School w Baltimore (USA), odkryła na powierzchni komórek nerwowych w mózgu
szczurów tzw. receptory opiatowe. Są
one niczym strażnicy, którzy regulują
napływ opiatów (narkotyków takich
jak morfina, heroina lub kodeina)
do wnętrza komórek nerwowych.
Mało prawdopodobne - myślała Pert
- by przyroda wyposażyła szczury
w narządy nie mające zastosowania.
A skoro tak, to ich organizm musi
produkować narkotyki. Jeśli takie receptory mają szczury - dedukowała
dalej - to może występują one także
na powierzchni naszych komórek?
Oznaczałoby to, że również mózg
człowieka wytwarza swoje narkotyki.
Porady z Apteki nr 04/2020

Czy miłość nie
rozpoczyna się od spojrzenia,
prz�adkowego muśnięcia dłoni
lub szeptu podczas tańca?
Nawet jeśli tak jest, poz�taje
pytanie: Dlaczego akurat on?
Dlaczego akurat
ona?

Stąd już tylko krok do rewolucyjnego
stwierdzenia: emocje człowieka mają swoje chemiczne odpowiedniki.
Fenyloetyloamina (PEA)
Dwa zdarzenia zaważyły na tym,
że młoda badaczka zajęła się poszukiwaniem receptorów opiatowych.
Kilka miesięcy przed rozpoczęciem
studiów doktoranckich wyszła za
mąż i zakosztowała rozkoszy podróży poślubnej. Nieco później, tuż
przed rozpoczęciem semestru, spadła z konia. Po wypadku miała silne
bóle kręgosłupa. W szpitalu regularnie wstrzykiwano jej morfinę. Gdy
zażyła lek, mijał nie tylko ból. Odczuwała także absolutne uspokojenie,
rodzaj euforii i stany ekstazy graPorady z Apteki nr 04/2020

niczącej z seksualnym spełnieniem.
Zaczęła się zastanawiać,
jakie reakcje zachodzą w mózgu pod wpływem opiatów oraz
jakie to wywołuje emocje. 13 miesięcy później zlokalizowała receptor
opiatowy w komórkach nerwowych
w szczurzym mózgu. Trzy lata po
tym odkryciu naukowcy z University
of Aberdeen w Szkocji, John Hughes
i Hans Kosterlitz, opisali pierwszy
opiat wytwarzany w ludzkim organizmie - endorfinę. Odtąd znali już
receptor, cząsteczkę, która do niego
pasuje oraz związane z nimi doznania. Chemia emocji stała się faktem.
Candance Pert przystąpiła do kolejnego badania. Do mózgów cho-

mików przed kopulacją
wstrzykiwała łatwy do wykrycia radioaktywny opiat.
Potem w różnych fazach kopulacji zdejmowała samca z samicy lub
wyciągała samicę spod samca i mierzyła poziom napromieniowanych
endorfin w mózgu. Okazało się, że
po orgazmie wzrastał on o 200 proc.
Tak było u chomików, ale Pert
chciała wiedzieć, czy tak samo jest
u ludzi. Lecz jak tu namówić kogoś
na pobieranie krwi w różnych fazach
aktu miłosnego? Nakłoniła więc do
eksperymentu męża oraz zaprzyjaźnione pary, głównie naukowców z amerykańskiego Narodowego
Instytutu Zdrowia Psychicznego
Ciąg dalszy na stronie 22
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PEA należy do grupy
amfetamin (narkotyków)
i jej podwyższone stężenie
w mózgu objawia się
stanami podobnymi do
tych, jakie odczuwają
narkomani: euforią,
bezsennością, uczuciem
nieuzasadnionej
radości

Ciąg dalszy ze strony 21

w Bethseda. Przygotowała wszystkim paski przypominające gumę do
żucia, które zwiększały wydzielanie
śliny. Uczestnicy eksperymentu,
uprawiając seks, żuli je i w odpowiednich „momentach” wypluwali
do probówek. Okazało się, że chomiki nie były wyjątkiem. Poziom
endorfin w ślinie ludzi także się
podwoił.
Zawartość substancji chemicznych w naszym organizmie waha się
nie tylko pod wpływem radosnych
emocji. Dowiódł tego prof. Michel
Liebowitz z New York State University. Badał nieszczęśliwie zakochanych, osoby w stanie depresji lub
próbujące popełnić samobójstwo.
Wszyscy chorzy z miłości lub ci,
którzy z tego powodu odebrali sobie
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życie (uczony miał dobre kontakty
z policją nowojorską i mógł badać
mózgi samobójców), mieli obniżony poziom substancji o nazwie fenyloetyloamina (PEA). Liebowitz
dowiódł jednoznacznie, że miłość
może (chemicznie) zabijać.
To właśnie fenyloetyloamina jest
tym związkiem chemicznym, który
neurobiolodzy najczęściej kojarzą ze
stanami emocjonalnymi określanymi jako miłość lub zakochanie. Od
dawna było wiadomo, że PEA należy do grupy amfetamin (narkotyków) i że jej podwyższone stężenie
w mózgu objawia się stanami podobnymi do tych, jakie odczuwają
narkomani: euforią, bezsennością,
uczuciem nieuzasadnionej radości, pewnością siebie, zaburzeniami

łaknienia czy depresją na przemian
z ożywieniem i brakiem koncentracji. Krótko mówiąc, zakochani
są w stanie nieustannego amfetaminowego rauszu. Towarzyszy mu
bezkrytyczne oczarowanie kochaną osobą. Reakcją na podniesienie
poziomu PEA w mózgu jest zwiększone wydzielanie noradrenaliny
- hormonu zwanego też substancją
miłości. Nie znamy dokładnie jej
działania, ale wiemy, że jej wysoki
poziom w mózgu uwalnia wydzielanie innego związku - dopaminy.
Dopamina
Dopamina, nazywana „cząsteczką
szczęścia”, odpowiada za chemiczne procesy w mózgu, kontrolujące
Porady z Apteki nr 04/2020

ruch i zdolność odczuwania przyjemności. Razem, dopamina i PEA
wywołują doznania, które ludzie
odczuwają jako miłość. Poza tym,
dopamina w reakcji na zdarzenia
lub zachowania wywołujące przyjemność, np. seks, pobudza obszar
mózgu zwany „ścieżką nagrody”.
Zależności między PEA i dopaminą
sprawiają, że przebywanie z kochaną
osobą wywołuje takie same uczucia,
jakie towarzyszą odbieraniu nagród
i wyróżnień.
Oksytocyna
Dopamina pobudza też produkcję
innej ważnej substancji - oksytocyny. Hormon ten produkowany jest
głównie w mózgu, ale także w jajnikach i w jądrach. Magia oksytocyny
polega na tym, że działa ona w momentach niezwykle istotnych dla
człowieka. Wywołuje skurcze macicy
wypychające w trakcie porodu dziecko na świat. Przy orgazmie kobiety
nasila uczucie rozkoszy. Odpowiada
także za laktację w trakcie karmienia
niemowlęcia. Wysoki poziom tego
hormonu pobudza również uczucia
macierzyńskie u matek nowo narodzonych dzieci. Szczurzyce, którym
do mózgu wstrzykiwano substancję
hamującą działanie oksytocyny, porzucały młode zaraz po urodzeniu.
U mężczyzn z kolei niewielka ilość
oksytocyny we krwi jest konieczna,
by doszło do erekcji. Jednak zbyt
duże jej stężenie może uniemożliwić wzwód. Z kolei od szybkości
obniżania się poziomu oksytocyny
zależy czas, jaki musi upłynąć od
jednego stosunku do ponownego
wystąpienia objawów podniecenia
seksualnego. Jeśli jeden mężczyzna
„może znowu” za 15 minut, a inny za
15 godzin, to mimo że ten pierwszy

jest prawdopodobnie ulubieńcem
kobiet, obaj są całkowicie normalni,
a jedynie oksytocyna działa u nich
inaczej.
Noradrenalina
Najmniej zbadaną pod względem
mechanizmów reakcji cząsteczką
emocji jest noradrenalina. Działa
podobnie do adrenaliny - podwyższa ciśnienie i poziom glukozy we
krwi, a u zakochanych powoduje
uczucie podniecenia, zmniejsza
apetyt i przyczynia się do skurczów naczyń krwionośnych. Skurcze zatrzymują krew w członku lub
w łechtaczce, co powoduje ich lepsze
ukrwienie i uwrażliwienie na dotyk.
Ponadto noradrenalina podnosi
ciśnienie krwi i przyspiesza bicie
serca. To właśnie ona odpowiada za
znane i wstydliwe dla zakochanych
czerwienienie się na widok ukochanej osoby.
Ale najważniejsza i tak jest fenyloetyloamina (PEA). Jak zgodnie
twierdzą naukowcy, nasz organizm
z czasem uodparnia się na jej działanie. Tolerancja na PEA pojawia się
między 18. miesiącem a 4. rokiem
trwania związku. Statystycznie miłość trwa zatem nie dłużej niż cztery
lata. Zakończenie fazy fenyloetyloaminowej w miłości nie oznacza
jednak, że ludzie muszą się rozstać.
W większości wypadków tak nie
jest. Do głosu dochodzą endorfiny,
tłumione dotąd przez PEA.
W swym „znieczulającym” działaniu podobne są do morfiny. Przynoszą spokój, przywiązanie, przyjaźń,
harmonię, ale także bardzo często
nudę. Jeżeli u obu partnerów procesy chemiczne związane z PEA i endorfinami zachodzą w tym samym
czasie, związek pozostaje trwały. Jeśli

Najważniej�a i tak
jest fenyloetyloamina
(PEA). Jak zgodnie
twierdzą naukowcy,
na� organ�m z �asem
uodparnia się na jej
działanie. Tolerancja na
PEA pojawia się między
18. miesiącem a 4.
rokiem trwania
związku

jednak biochemiczne zegary mają
inaczej ustawione wskazówki, pary
zazwyczaj się rozstają.
Miłość jest chemią. Naukowcy
mają prawo opisywać ją jako ciąg
skomplikowanych reakcji. Ale nie
oznacza to, że traci ona magię, niepowtarzalne piękno i wzruszenia,
jakie w nas wywołuje. Żadna reakcja chemiczna nigdy nie opisze
uniesienia, jakiego doświadczymy,
gdy ukochana osoba szepcze nam
„kocham cię”. I obojętne jest, czy
szeptała to na pierwszej randce, będąc na fenyloetyloaminowym haju,
czy w noc po srebrnych godach, pod
wpływem oksytocyny wpływającej
na harmonię i przywiązanie.
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Hali
Halitozą nazywamy oddech , który nie
jest akceptowany przez otoczenie, a jest
spowodowany wieloma czynnikami .
Przypadłość ta znana jest od wieków.
Halitoza sama w sobie nie jest chorobą ,
a jedynie objawem . Jest to niewątpliwie
wstydliwa dolegliwość charakteryzująca
się nieprzyjemnym zapachem z ust
w trakcie wydychania powietrza
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H

alitoza w 80% przypadków jest wywoływana
przez beztlenowe bakterie Gram – ujemne
będące w jamie ustnej, w 5-8%
powodowana bywa nieprawidłowościami w okolicach ucha, nosa
i gardła. Drobnoustroje powodujące halitozę mają specyficzny metabolizm, powodujący powstawanie
lotnych związków siarki o nieprzyjemnym zapachu, jak na przykład
siarkowodór.
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ponaDto, Bakterie te mają zDoLnośĆ
rozkłaDania aminokwasów, mięDzy
innymi Do merkaptanu.

Merkaptan to związek odpowiedzialny za odór z gnijącego mięsa i ryb, dlatego staje się jasne, że problem
halitozy jest bardzo wstydliwy i krępujący, utrudniający kontakty osobiste czy biznesowe.
Halitoza nie zawsze jest spowodowana przez bakterie
znajdujące się w obrębie głowy, ale może być objawem
różnych chorób ogólnoustrojowych, dolnych dróg
oddechowych, górnej części przewodu pokarmowego
oraz może być spowodowana przyjmowaniem niektórych leków czy pokarmów. Jeśli pojawi się problem
z nieprzyjemnym zapachem wydobywającym się z ust,
należy ustalić przyczynę tej przypadłości, a następnie
próbować ją wyeliminować.

tecznie walczyć. Po zdiagnozowaniu i leczeniu chorób
pierwotnych, które mogą być jego źródłem, podstawowym sposobem na nieświeży oddech jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny jamy ustnej, ze
szczególnym uwzględnieniem tylnej części języka.
Język można czyścić specjalną skrobaczką lub
miękką szczoteczką do zębów. Oprócz szczotkowania konieczne jest też używanie nici dentystycznych, gdyż resztki jedzenia bardzo często gromadzą
Ciąg dalszy na stronie 26
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Beztlenowe drobnoustroje, znajdujące się w jamie
ustnej, umiejscawiają się głównie w trudno dostępnych
miejscach, jak kieszonki dziąsłowe, płytka nazębna,
zagłębienia i szczeliny języka w jego tylnej części oraz
w kryptach migdałków. Halitoza może być objawem
nawracającym lub przewlekłym. Najczęściej pojawia
się rano zaraz po przebudzeniu. Powodem jest zmniejszone wydzielanie śliny podczas snu, wzrost Ph i zgromadzone resztki pokarmów.
przyczyną nieświeżego oDDechu mogą
też ByĆ nieprawiDłowo założone,
nieszczeLne wypełnienia oraz protezy
czy aparaty ortoDontyczne.

Z nieprzyjemnym zapachem z ust, który bywa przyczyną frustracji czy gorszej samooceny, można sku-
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Halitus
ZAWSZE
ŚWIEŻY ODDECH
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Przyczyny powstawania
Konie�ne jest
ograni�enie
spożywania
alkoholu,
��ególnie piwa
i alkoholi słodkich
or� słodkich
napojów i słody�y,
które są pożywką
dla rozwoju bakterii
odpowiedzialnych
za p�ykrą
p��adłość, jaką
jest halitoza

Przyczyny stomatologiczne
(najczęstsze):
 niska higiena jamy ustnej
 próchnica zębów
 parodontoza
 zaleganie resztek pokarmów pod
protezami
 kamień i osad nazębny
 kandydoza – grzybica jamy ustnej
 kserostomia – małe wydzielanie
śliny
 nieusunięte korzenie zębowe
 suchy zębodół

Przyczyny środowiskowe:
 palenie tytoniu, które zmienia środowisko jamy ustnej i kieszonek
dziąsłowych tak, że faworyzowane
są bakterie beztlenowe odpowiedzialne za halitozę
 dieta – spożywanie cebuli, czosnku, picie alkoholu sprzyja powstawaniu nieprzyjemnego zapachu
 pora dnia – z rana występuje halitoza poranna związana ze zmniejszonym wydzielaniem śliny,
która ma działanie wymywające
i bakteriobójcze
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się w przestrzeniach międzyzębowych. Na zlikwidowanie nieświeżego oddechu skuteczne są również
płukanki do jamy ustnej.
Preparaty dostępne w aptekach,
które wyleczą przyczynę tej uciążliwej dolegliwości to sole cynku
w formie chylatu. Działają one bakteriobójczo, skutecznie obniżając
poziom lotnych związków siarki,
hamując ich powstawanie. Zawarte w tych preparatach związki nie
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są toksyczne i można je stosować
przez dłuższy czas. Ich zaletą jest to,
że nie zmieniają koloru zębów i nie
powodują odkładania się kamienia
nazębnego.
Chcąc zlikwidować halitozę można również stosować cynk organiczny w postaci tabletek do ssania.
Cynk organiczny ma działanie bakteriobójcze oraz wiąże związki siarki
i tworzy z nimi bezzapachowe sole, które są wydalane z organizmu.

Cynk organiczny nie powoduje
przebarwień zębów.
Udowodniono, że skutecznym
sposobem na nieświeży oddech
jest natka pietruszki, dodawana do
przyrządzanych potraw.
aBy ustrzec się
przykrych zapachów
z ust naLeży stosowaĆ
oDpowieDnią Dietę.

Konieczne jest ograniczenie spo-
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halitozy:
 niektóre leki, na przykład przeciwbólowe, moczopędne, przeciwdepresyjne powodują nieprzyjemny
zapach z ust
Przewlekłe stany zapalne
 zapalenie języka i jamy ustnej
 przewlekłe zapalenie zatok przynosowych, oskrzeli, migdałków
 zapalenie błony śluzowej żołądka
Choroby nowotworowe:
 rak krtani, płuca, przełyku, żo-

żywania alkoholu, szczególnie piwa
i alkoholi słodkich oraz słodkich napojów i słodyczy, które są pożywką
dla rozwoju bakterii odpowiedzialnych za przykrą przypadłość, jaką
jest halitoza.
Do łagodzenia objawów halitozy można również wykorzystać
bakterie probiotyczne, ułatwiające
zwalczanie drobnoustrojów odpowiedzialnych za infekcje i produkcję
lotnych związków siarki. Bakterie
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łądka powoduje, że nieprzyjemny
zapach pojawia się ze względu na
martwicę i rozpad tkanek
 Refluks żołądkowo-przełykowy
 Mocznica – skrajna niewydolność nerek powoduje gromadzenie się w organizmie substancji
toksycznych, których część wydalana jest przez płuca i dlatego
pojawia się nieprzyjemny zapach
z ust
 Kwasica – w czasie tej choroby wy-

probiotyczne zasiedlają jamę ustną,
skutecznie konkurując z bakteriami
patogennymi i hamują ich rozwój.
zaLecane szczepy
to: LactoBaciLLus,
propioniBacterium,
BiFiDoBacterium.

Halitoza to bardzo uciążliwa dolegliwość, gdyż utrudnia kontakty międzyludzkie i życie rodzinne

dziela się z ust charakterystyczny
zapach jabłek
 Ketonemia – u chorych na cukrzycę można wyczuć zapach acetonu
 Uchyłki przełyku powodują, że zalegające w nich resztki pokarmów
fermentują, wydzielając nieprzyjemną woń
 Niewydolność wątroby - u chorych z niewydolnością wątroby
z ust wydziela się odór przypominający stęchliznę lub woń zepsutych jajek

oraz przyczynia się do powstawania
wielu chorób i przypadłości, jak
na przykład halitofobia, czyli lęk,
a nawet u niektórych osób urojenie
przed nieświeżym oddechem.
Produkty dostępne w aptekach
czy domowe sposoby pomogą zneutralizować przykry zapach z ust, ale
nie zastąpią codziennej higieny jamy ustnej, okresowych wizyt w gabinetach u stomatologa czy lekarza
rodzinnego.
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Magn�
w życiu

człowieka

Magnez, nazywany pierwiastkiem życia, należy do 10 pierwiastków
najczęściej spotykanych w skorupie ziemskiej. Możemy go znaleźć zarówno
w górach jak i w wodzie morskiej. Występuje również w roślinach zielonych

N

ajwiększe ilości magnezu znajdują się we wszystkich orzechach, nasionach, mąkach z pełnego
przemiału, w nieoczyszczonym ryżu, kaszach,
suszonych owocach i świeżych warzywach.
Żywność oczyszczona i wysoko przetworzona zawiera
bardzo małe ilości tego cennego pierwiastka.Pierwiastek
ten jest dla nas bardo ważny, gdyż jest niezbędną częścią
ponad 300 reakcji metabolicznych, przebiegających w naszym organizmie. Wiąże on ze sobą enzymy biorące udział
w metabolizmie energii, syntezie białek i DNA, sprzyja
wchłanianiu wapnia i potasu. Najwięcej magnezu potrzebują komórki narządów najintensywniej pracujących, czyli
mózgu, serca, mięśni. Magnez jest składnikiem niezbędnym dla zasadniczych funkcji biochemicznych oraz jako
czynnik ochraniający komórki.
magnez występuje we wszystkich
tkankach i płynach ustrojowych.

Jest pod względem ilości czwartym składnikiem mineralnym naszego organizmu
W organizmie dorosłego człowieka znajduje się go
średnio od 24 do 35 gram. Z tego około 60% znajduje się
w kościach, około 29% znajduje się w mięśniach szkieletowych, a w tkankach miękkich, takich jak wątroba,
mózg czy serce - około 10%.
Ten niezwykły pierwiastek, zwany „królem życia”, jest
nam potrzebny od urodzenia aż do śmierci. Już na etapie
ciąży może warunkować jej przebieg. Świadome planowanie ciąży powinno więc być zaopatrzone w doskonałą
suplementację magnezu na trzy - cztery miesiące przed
zajściem w ciążę. Niedobór tego wyjątkowego pierwiast-
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ka u kobiety zachodzącej w ciążę prowadzi do tak zwanej
nadkurczliwości macicy, a w konsekwencji do poronienia.
magnez posiaDa właściwości
strukturotwórcze, jest czynnikiem
wzrostu, DecyDuje o wyDoLności
naszych ukłaDów, zwaLcza miażDżycę
i procesy starzenia się

Ten rewelacyjny pierwiastek wzmacnia mechanizmy
obronne organizmu i chroni go przed powstawaniem nowotworów, działa stabilizująco na układ nerwowy, odpręża i uspokaja. Magnez wykazuje działanie rozkurczające
mięśni, zmniejsza ciśnienie krwi, znoszące arytmię serca,
przeciwdziała nadkrzepliwości krwi, tworzeniu się kamieni
nerkowych. Magnez poprawia wchłanianie potasu i chroni komórki mięśnia sercowego i komórki nerwowe przed
niszczącym działaniem wolnych rodników i substancji toksycznych. Magnez i wapń mają wpływ na skurcze i rozkurcze naczyń krwionośnych. Zbyt duża ilość wapnia, a mała
magnezu, może powodować skurcze naczyń wieńcowych,
co może powodować niedotlenienie mięśnia sercowego.
Niezrównany pierwiastek, jakim jest magnez, buduje kości, zwiększa żywotność i ruchliwość plemników, pobudza
czynności wątroby, chroni przed zakrzepami.
Kiedy w organizmie człowieka jest niedobór magnezu,
wówczas mogą pojawiać się różne dolegliwości. Do objawów niedoboru magnezu należą: arytmia serca, nadciśnienie, niewydolność pracy serca, depresja, pogorszenie
koncentracji, zawroty głowy, ociężałość, drżenie powiek,
wrażliwość na zmiany pogody, nocne pocenie, osłabienie,
skurcze mięśni, drętwienie kończyn, poranne zmęczenie
Porady z Apteki nr 04/2020

Czynnikami zwiększającymi
niedobór magn�u jest
w�echobecny stres, �ęste
picie alkoholu, nagminne
picie kawy, p�yjmowanie
leków p�e�y��ających,
antykoncepcyjnych
�y mo�opędnych

nawet po długim śnie, bóle głowy, wypadanie włosów, łamanie paznokci, próchnica zębów, przerwy w oddychaniu itd.
wchłanianie magnezu następuje
u człowieka zasaDniczo w jeLitach
(BarDziej w cienkim niż w gruBym)
równoLegLe Do wchłaniania woDy

Wchłanianiu magnezu sprzyjają środowiska zakwaszone, dieta bogata w białka zwierzęce, tłuszcze nienasycone,
witamina B6, sód, laktoza, witamina D, wydzielanie insuliny i parathormonu. Magnez jest dobrze przyswajany jeżeli
ilość wapnia w pokarmach jest dwa razy większa od ilości
magnezu. Wchłanianie tego rewelacyjnego pierwiastka
utrudniają, a czasami wręcz hamują białka roślinne, tłuszcze
nasycone, zasadowe środowisko, nadmiar wapnia, alkohol,
kwas szczawiowy (występujący w takich roślinach jak rabarbar, szpinak, szczaw), kwas fitynowy zawarty w zbożach.
Ograniczenie wchłaniania magnezu, szczególnie u dzieci,
powoduje wypijanie dużych ilości napojów buforowanych
kwasem fosforowym. Do czynników ograniczających przyswajanie magnezu z pożywienia należą antybiotyki z grupy
tetracyklin. Magnez jest jonen na ogół źle przyswajanym.
Średnie przyswajanie z pokarmów wynosi około 30%.
Należy wspomnieć, że magnez jest również niezbędnym
minerałem dla osób chorych na cukrzycę, ponieważ reguluje energię uzyskaną z cukru i bierze udział w metabolizmie insuliny oraz korzystnie wpływa na przebieg leczenia
powikłań cukrzycowych. Dowiedziono, że diabetycy mają w swoim organizmie niższy poziom magnezu, dlatego
należy go zawsze uzupełniać. Zdolność utrzymania stałości parametrów wewnątrz ustroju ludzkiego zależy od
Porady z Apteki nr 04/2020

prawidłowej proporcji poszczególnych biopierwiastków,
witamin, białek. Utrzymanie równowagi w gospodarce
magnezem zależy od stanu fizjologicznego organizmu.
Zapotrzebowanie na ten makroskładnik zmienia się w zależności od wieku, płci, aktywności fizycznej oraz w okresie
ciąży i laktacji. Każde naruszenie tych proporcji wywołuje
kaskadę zaburzeń, które są przyczyną różnych dolegliwości.
Magnez jest jednym z tych podstawowych pierwiastków
mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Ponieważ niedobory magnezu w organizmach ludzkich są obecnie bardzo częste, należy propagować wiedzę
o jego działaniu i znaczeniu.
Czynnikami zwiększającymi niedobór magnezu jest
wszechobecny stres, częste picie alkoholu, nagminne picie kawy, przyjmowanie leków przeczyszczających, antykoncepcyjnych czy moczopędnych. Również diety, jakie
preferuje się w krajach rozwiniętych, zawierają coraz mniej
magnezu. W związku z modą na diety ubogoenergetyczne i zawierające dużo błonnika, należy suplementować
ten biopierwiastek. Prowadzona świadomie i rozsądnie
suplementacja preparatów magnezu może zmniejszyć
zachorowalność na wiele chorób cywilizacyjnych, takich
jak nerwice, zawały serca, udary, nowotwory.
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ą jednak osoby, które borykają się z nią
przez całe życie, poczynając od wczesnego
dzieciństwa. Bardzo często migrena nie jest
uznawana za chorobę, a ból głowy, nawet
o dużym natężeniu, nie powoduje konieczności
wizyty u lekarza. Nic bardziej błędnego.
Migrenę można, a w zasadzie trzeba leczyć. Jest
to schorzenie o podłożu neurologicznym i mechanizm jego powstawania nie jest do końca znany, ale
dowiedziono, że jedną z przyczyn wywołujących
migrenę jest nadmierne wydzielanie serotoniny
i związana z tym większa siła skurczu i rozkurczu
naczyń krwionośnych w mózgu. Drugą z przyczyn
stanowi nadreaktywność mózgu na bodźce. Prawo
głosu mają także geny. Zachodzi duże prawdopodobieństwo przekazania skłonności do migreny
dziecku, nawet rzędu 70% - jeśli na schorzenie
cierpiało oboje rodziców.
Prawidłowa w zdiagnozowaniu migreny jest
opinia lekarza, oparta na podstawie wywiadu z pacjentem i określenia przez niego dokuczliwych
objawów. Niekiedy nie jest to możliwe tylko podczas rozmowy i w takim wypadku niezbędne jest
wykonanie badania tomograficznego głowy, które
nie tylko może pomóc zdiagnozować migrenę, ale
także wykluczyć inne poważne choroby, np. guzy
czy tętniaki.
Migrenowy ból głowy może pojawić się o każdej
Porady z Apteki nr 04/2020

Migrena
fanaberia �y
poważna
dolegliwość?

porze dnia. Niekoniecznie daje o sobie znać po ciężkim
i stresującym dniu. Czasem atak rozpoczyna się wczesnym rankiem, paradoksalnie kiedy powinniśmy być
wypoczęci. Ból najczęściej odczuwany jest po jednej
Ciąg dalszy na stronie 32
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Unikalne,
potrójne działanie
Ochrona

żołądka i przełyku

Hamowanie
refluksu

Redukcja

nadkwaśności

WYRÓB MEDYCZNY

Faktem jest, iż w większości
prz�adków problem migreny
dotyczy kobiet. Cierpi na nią
spora liczba Polaków, bo aż
28% populacji naszego kraju
ma zdiagnozowaną migrenę.
U kobiet pojawia się zazwyczaj
okresowo, szczególnie podczas
dojrzewania lub przekwitania –
wtedy, gdy naszym organ�mem
intensywnie „rządzą” hormony
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stronie głowy, ale zdarza się też obustronny. Jest pulsujący i zazwyczaj umiejscowiony w okolicy skroni. Może
trwać od 4 do 72 godzin. Migrena atakuje często znienacka i mogą wystąpić również mdłości czy światłowstręt.
Dodatkowo niektóre osoby odczuwają drętwienie rąk
i nóg, a także uczucie sztywnienia wokół ust. Zdarza się,
że pacjent potrafi przewidzieć nadejście migreny i ma
zwiększoną wrażliwość na kilka dni lub godzin przed
jej wystąpieniem. Niekiedy pojawiają się zaburzenia
widzenia czy szumy w uszach.
oD wieLu Lat panuje przekonanie, iż
pogoDa aLBo stres mogą inicjowaĆ
ataki migreny LuB w ogóLe samą
choroBę.

Nie są to jednak czynniki migrenotwórcze, ale z pewnością mogą w dużym stopniu nasilić jej objawy. Z kolei
wahania ciśnienia atmosferycznego lub poziomu hormonów w organizmie, a także nadmiar lub brak snu
mogą być pośrednią przyczyną wystąpienia choroby.
Leczenie

Zwykle stosuje się środki przeciwbólowe dostępne
bez recepty. Dość skuteczne bywają te, które zawierają
połączenia dwóch substancji, np. paracetamolu i kofeiny lub ibuprofenu i paracetamolu. Niestety, niektórzy
pacjenci nadużywają ich, myśląc, że większa dawka da

lepszy efekt, co oczywiście nie jest prawdą, a w dodatku
stanowi zagrożenie dla zdrowia czy nawet życia. Istotny
jest czas zażycia leku, należy go przyjąć jak najszybciej
od momentu pojawienia się bólu i nie czekać, mając
nadzieję, że sam minie, jak często bywa przy sporadycznych bólach.
Dobre efekty daje zastosowanie środków z grupy tryptanów, mających działanie neurologiczne. Ich zaletą jest
to, że działają nawet kiedy migrena trwa od dłuższego
czasu, np. kilku godzin, a dodatkowo niwelują uczucie mdłości i światłowstrętu. Niestety, posiadają efekty
uboczne, do których zalicza się stany lękowe, uczucie
ciężkości w klatce piersiowej, skurcze gardła czy sztywność karku. Dlatego są dostępne z przepisu lekarza.
mając zDiagnozowaną i prawiDłowo
Leczoną migrenę można wieśĆ
komFortowe życie, poD warunkiem
kontroLowania co jakiś czas
swojego stanu zDrowia.

Każdy ból, który dotychczas był przez nas odczuwany
jako migrena, ale przybierający na sile lub natężeniu,
należy bezwzględnie zgłosić swojemu lekarzowi, gdyż
może zwiastować pojawienie się innej, groźnej dla zdrowia czy życia dolegliwości.
M.S.

Mając zdiagnozowaną
i prawidłowo le�oną
migrenę można wieść
komfortowe życie,
pod warunkiem
kontrolowania co
jakiś �as swojego
stanu zdrowia
32
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*Odblokowuje nos, przyspiesza gojenie2, chroni2, nie zawiera konserwantów. Na podstawie CHPL.
1. Sudafed Xylospray HA zawiera 3 substancje o działaniu nawilżającym: kwas hialuronowy (w postaci soli sodowej), sorbitol i glicerol.
2. Dotyczy błony śluzowej nosa.
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. 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 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.
PL-SU-2000013

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.

Bezpieczeństwo
st�owania
leków
w ciąży
Ciąża to wyjątkowy
okres w życiu kobiety.
To czas, w którym
przyszła mama,
oczekując potomka, dba
o siebie z największą
starannością.
Odpowiednio
zbilansowana dieta,
w�yty kontrolne u
lekarza, unikanie
stresów i w�oczynek
mają bowiem
niebagatelny wpływ na
przebieg ciąży

N

iemalże wszystko co robi,
je i czuje ciężarna kobieta
oddziałuje na rozwijające się w jej łonie dziecko,
dlatego zachowanie zdrowia w tym
czasie jest kwestią kluczową. Niestety zdarzają się takie sytuacje, kiedy,
pomimo włożonych starań, orga-

nizm kobiety poddaje się chorobie
lub pod wpływem infekcji wymaga
interwencji farmakologicznej. Podawanie leku w tym wypadku ma
na celu uleczenie lub złagodzenie
nieprzyjemnych objawów choroby,
a niekiedy stosowanie leków w czasie
ciąży to jedyny sposób na prawidło-

wy jej przebieg. Każdy lek wywiera
na organizm ludzki określone działanie terapeutyczne, po czym jest
metabolizowany i usuwany z organizmu. Jednocześnie zarówno leki
jak i ich metabolity mogą wywierać
działanie toksyczne (obumieranie
płodu, zahamowanie wzrostu) lub
Ciąg dalszy na stronie 36
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teratogenne (indukowanie wad wrodzonych) na rozwijające się dziecko, dlatego chyba nikogo nie trzeba
przekonywać, jak bardzo istotne jest
świadome i odpowiedzialne stosowanie leków, zwłaszcza w okresie
ciąży.
Aby usystematyzować wiedzę na
temat bezpieczeństwa stosowania
leków w ciąży, Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) dokonała klasyfikacji leków pod kątem
ich szkodliwego wpływu na płód.
System opracowany przez FDA został oparty na przeprowadzonych
na zwierzętach badaniach i zakłada
podział leków na pięć kategorii:
Kategoria A

Leki bezpieczne. W badaniach
oraz podczas długotrwałych obserwacji nie wykazano szkodliwego
wpływu na płód.
Kategoria B

Badania na zwierzętach nie wykazały ryzyka dla płodu, jednak nie
przeprowadzono badań na kobietach ciężarnych lub wyniki badań na
zwierzętach wykazały skutki uboczne, ale wiarygodne wyniki badań na
kobietach ciężarnych nie wykazały
żadnego ryzyka dla płodu. Mimo
wyniku badań na zwierzętach stosowanie leków z tej kategorii u kobiet
w ciąży uważa się za stosunkowo
bezpieczne, a możliwość uszkodzenia płodu - za znikomą.
Kategoria C:

Badania na zwierzętach wykazały
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działanie embriotoksyczne lub teratogenne, ale nie przeprowadzono
badań klinicznych u kobiet w ciąży
i nie potwierdzono tego albo brak
jakichkolwiek badań zarówno na
zwierzętach jak i u kobiet ciężarnych.
Leki z tej kategorii mogą być stosowane u kobiet w ciąży tylko wtedy,
gdy korzyści z ich stosowania u matki
przewyższają ryzyko działań niepożądanych na płód.
Kategoria D

Dotychczas wykazano ryzyko
szkodliwego działania leków tej kategorii na płód, jednak mogą być one
stosowane w sytuacjach zagrożenia
życia matki lub gdy inne, pewniejsze
leki, nie są skuteczne.
Kategoria X

Stosowanie leków tej grupy powoduje anomalie płodowe i jest kategorycznie przeciwwskazane u kobiet
w ciąży.
Według danych szacunkowych
praktycznie 2/3 klasyfikowanych
przez FDA leków znajduje się w kategorii C, natomiast tylko nieliczne
zaliczane są do kategorii A.
System zaproponowany przez
FDA ma za zadanie ułatwić pracę
lekarzom. Nie jest to jednak system
idealny, ponieważ nie bierze on pod
uwagę zakresu szkodliwości dla płodu, więc należy traktować go raczej
jako wskazówkę, a nie wykładnik
bezpieczeństwa, co i tak każdorazowo ustala lekarz prowadzący w oparciu o długoletnie doświadczenie
i wiedzę.
Ponadto w tej klasyfikacji nie jest

brana pod uwagę dawka i czas terapii. Zasadniczo długoterminowe
terapie są znacznie bardziej szkodliwe niż jednorazowe zażycie leku,
jednakże i tę regułę potwierdzają wyjątki. Dosyć dobrze udokumentowany jest przypadek talidomidu - leku
podawanego kobietom ciężarnym
pod koniec lat 50-tych na poranne mdłości, gdzie już jednorazowa
dawka wywoływała drastyczne wady rozwojowe płodu. Kobiety, które
ze względu na zasadniczą chorobę,
np. padaczkę, astmę czy cukrzycę
zmuszone są do długoterminowego
leczenia, powinny mieć możliwość
wyboru alternatywnego leku, który,
przy wysokiej skuteczności terapeutycznej, powinien zapewniać dobre zabezpieczenie przed skutkami
ubocznymi.
Leki przeciwbólowe:
Leki przeciwbólowe (Aspiryna,
Ibuprom) zasłużyły na szczególną wzmiankę ze względu na ich
powszechną dostępność nie tylko
w aptekach, ale również w supermarketach i na stacjach benzynowych. Bezpieczeństwo stosowania
większości leków przeciwbólowych
i przeciwzapalnych zmienia się wraz
ze zmianą cyklu ciąży. Teoretycznie
najmniej szkodliwe są w pierwszym
i drugim trymestrze ciąży. Trzeci
trymestr jest natomiast najbardziej
newralgiczny z punktu widzenia tej
grupy leków, ponieważ istnieje ryzyko przedwczesnego zamknięcia
przewodu Botalla, wystąpienia nadciśnienia płucnego oraz zaburzeń
czynności nerek.
Aspiryna stosowana w końcowych
etapach ciąży może ponadto powoPorady z Apteki nr 04/2020

dować opóźnienie i wydłużenie akcji porodowej oraz
wzmagać krwawienia. Jedynym bezpiecznym lekiem
tej grupy jest paracetamol, należący do kategorii B. Ma
on, oprócz działania przeciwbólowego, także działanie
przeciwgorączkowe, co może być wykorzystywane w leczeniu przeziębień. Jest on pozbawiony niestety działania
przeciwzapalnego. Zaleca się stosowanie jednej tabletki
500 mg co 6 godzin, nie więcej niż 4 razy na dobę i to
tylko w przypadku wyraźnej konieczności.

Każda infekcja
intymna to
bezpośrednie
zagrożenie dla płodu,
dlatego należy ją
leczyć pod kontrolą
lekarza prowadzącego ciążę

Leki stosowane w infekcjach dróg rodnych:
Infekcje dróg rodnych u kobiet ciężarnych zdarzają
się dość często. Wpływ na to ma, zwłaszcza na początku
ciąży, szereg zmian hormonalnych w organizmie kobiety.
W warunkach normalnych kwaśne pH pochwy zapobiega namnażaniu drobnoustrojów chorobotwórczych.
Na skutek zmian hormonalnych pH wewnątrz pochwy
wzrasta do bardziej zasadowego, co stwarza dogodne
warunki do rozwoju infekcji bakteryjnych, grzybiczych,
pierwotniakowych i mieszanych.
r

e

k

l

a

m

a

Każda infekcja intymna to bezpośrednie zagrożenie
dla płodu, dlatego należy ją leczyć pod kontrolą lekarza
prowadzącego ciążę. Do bezpiecznych leków przeciwgrzybicznych stosowanych na receptę należą: dopochwowa nystatyna i natamycyna (kategoria B) w każdym
trymestrze ciąży oraz clotrimazol i terbinafina w kremie
w drugim i trzecim trymestrze.
W leczeniu bakteryjnych infekcji pochwy z powodzeniem stosuje się globulki i maści wykonywane z przepisu lekarza w aptece na bazie antybiotyków pochodnych
penicyliny (amoksycylina) i makrolidów (erytromycyna). Amoksycylina może być ponadto bezpiecznie stosowana doustnie. Oprócz leków stosowanych na receptę
w infekcjach dróg rodnych wspomagająco oraz profilaktycznie z powodzeniem można stosować specjalne
płyny o obniżonym pH dla kobiet ciężarnych (Lacibios
femina pregna) oraz dopochwowe kapsułki z bakteriami
kwasu mlekowego (np. Lactovaginal). O każdym stosowanym preparacie należy bezwzględnie poinformować
lekarza prowadzącego.

Wyjątkowy

PRODUKT

dla wyjątkowych

MAM
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Leki stosowane w przypadku
hemoroidów:
W okresie ciąży w związku ze wzrostem objętości macicy i zwiększonym uciskiem na niektóre naczynia
żylne wzrasta prawdopodobieństwo
wystąpienia guzków krwawniczych hemoroidów. Dodatkowym elementem wpływającym na powstawanie
hemoroidów w czasie ciąży są przewlekłe zaparcia. Generalnie leczenie
hemoroidów u kobiet ciężarnych zaczyna się od standardowych zaleceń
dotyczących odżywiania, stosowania
diety bogatej w błonnik, odpowiedniego nawadniania organizmu, aktywności fizycznej i higieny okolicy
odbytu. W następnej kolejności zaleca się stosowanie nasiadówek w ciepłej wodzie lub naparze z kory dębu
i nagietka lub oczaru wirginijskiego
lub stosowanie nasączonych kompresów. Jeżeli mimo regularnego
stosowania powyższe metody nie
są skuteczne, można po konsultacji z lekarzem sięgnąć po bardziej
zaawansowane specyfiki, dostępne
w aptece. Unigel Procto, Posterisan
i Criorectum nie mają przeciwwskazań do stosowania u kobiet ciężarnych, jednakże, ze względu na brak
potwierdzonych badań, mogą być
stosowane po uprzedniej konsultacji z lekarzem.
Leczenie astmy

Astma jest jedną z najczęstszych
chorób przewlekłych, występujących
u kobiet ciężarnych. Jak pokazują
badania, w przypadku astmy większe zagrożenie dla nienarodzonego
dziecka ma niekontrolowany przebieg choroby niż stosowanie leków
wziewnych. Nawracające ataki ast-
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my mogą prowadzić bowiem do
opóźnionego rozwoju wewnątrzmacicznego, wcześniactwa oraz niskiej
masy urodzeniowej dziecka.
Do leków stosowanych w astmie
należą ß2-adrenomimetyki szybko
i krótko działające: fenoterol (kategoria B) i salbutamol (kategoria C),
stosowane doraźnie w celu szybkiego zniesienia napadowego skurczu
oskrzeli oraz ß2-adrenomimetyki
długo działające: formoterol (kategoria C) i salmeterol (kategoria
C) wraz z wziewnymi lekami glikokortykosteroidowymi - GKS (np.
budezonidem - kategoria B). Glikokortykosteroidy wziewne u kobiet
w ciąży, chorujących na przewlekłą
astmę oskrzelową, są zalecane we
wszystkich stopniach ciężkości. Są
lekami przeciwzapalnymi, dobrze
kontrolującymi przebieg astmy - powinny stanowić główny filar leczenia
profilaktycznego.
Doustne GKS nie powinny być
stosowane w leczeniu astmy u ciężarnych, poza szczególnymi sytuacjami
ratującymi życie matki lub bez innej
bezpiecznej alternatywy leczenia.
Przy stosowaniu GKS w pierwszym trymestrze ciąży stwierdzono
zwiększone ryzyko rozszczepów
warg i podniebienia. Leki przeciwleukotrienowe (np. montelukast kategoria B) stanowią uzupełnienie
leczenia przeciwzapalnego astmy
oskrzelowej.
Leczenie BóLu garDła

Najczęściej w leczeniu bólu gardła
stosuje się pastylki do ssania, płyny do płukania jamy ustnej i gardła
oraz aerozole o działaniu miejscowo
znieczulającym, przeciwzapalnym,
przeciwbakteryjnym lub przeciw-

Astma jest
jedną z najczęstszych
chorób przewlekłych występujących
u kobiet
ciężarnych
grzybiczym. Środki o działaniu miejscowo znieczulającym, zawierające
lidokainę (kategoria B), mają udowodnioną skuteczność zwalczania
bólu. W przypadku lidokainy nie
stwierdzono działania teratogennego,
ale jej stosowanie w trzecim trymestrze ciąży powinno być zaniechane ze
względu na ryzyko wystąpienia problemów z oddychaniem u niemowląt.
W stanach zapalnych jamy ustnej
i gardła u kobiet ciężarnych można
zastosować benzydaminę (kategoria B) w postaci pastylek do ssania,
aerozolu lub płynu do płukania,
ponieważ w badaniach nie wykazano działania teratogennego czy
embriotoksycznego. Benzydamina
stosowana miejscowo wchłania się
w niewielkim stopniu do krążenia
i nie wywołuje działania ogólnego.
Ponadto skuteczną metodą walki
z bólem gardła jest płukanie go roztworem soli kuchennej lub naparem
z szałwii lekarskiej albo ssanie korzenia imbiru, który przy okazji wykazuje działanie przeciwwymiotne.
Porady z Apteki nr 04/2020

Emolienty

skład i zast�owanie w codziennej pielęgnacji skóry
Ciepłe kurtki i czapki
zimą czy kapelusz
w ciepłe letnie dni – oto,
co chroni nasz organ�m
przed szkodliwym
działaniem czynników
zewnętrznych.
A najważniejsze jest pod
spodem - nasza skóra,
która niczym „strażnik”
daje nam znać
o kłopotach

B

ardzo łatwo może ulec
uszkodzeniu, a wówczas
drobnoustroje w błyskawiczny sposób wnikają do
naszego ciała. Dlatego niezmiernie ważne jest, aby była w dobrej
kondycji.
Emolienty to specjalistyczne kosmetyki, które, oprócz działania natłuszczającego, regenerują naskórek
i zatrzymują wodę wewnątrz, nie
dopuszczając tym samym do jego
przesuszenia. Są to środki hipoalergiczne, zawierające kwasy Omega-3
i 6 , lanolinę, wazelinę i mocznik. Ich
bezsprzeczną zaletą jest możliwość

stosowania nawet u niemowląt czy
noworodków. Natłuszczają skórę,
wytwarzając na jej powierzchni film,
zapobiegający utracie wody od
środka, ale także stanowiący barierę dla niekorzystnych czynników
z zewnątrz.
emoLienty mogą ByĆ
stosowane w różnych
schorzeniach, aLe
najpopuLarniejsze
są w Leczeniu azs,
czyLi atopowego
zapaLenia skóry. jest to
schorzenie, DLa którego
Ciąg dalszy na stronie 40
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dwóch - trzech minut po wyjściu, tak
aby zapobiec utracie wody. Warto
nadmienić, że są to preparaty dostępne w aptekach, a nie drogeriach,
mamy wtedy pewność, że używamy
dobrej jakości specyfiku, oczywiście
dostępnego bez recepty.

Ciąg dalszy ze strony 39

charakterystyczne są:

 suchość i nadwrażliwość naskórka
 świąd
 pieczenie
 zaczerwienienie
 pękanie skóry.

zDarza się, że przy
azs konieczne jest
zastosowanie
siLniejszych
preparatów, np. maści
kortykosteryDowych.

Emolienty zawierają substancje
przeciwświądowe, co jest niezwykle ważne w przypadku niemowląt
i małych dzieci, które nie są w stanie kontrolować odruchu drapania,
niekiedy doprowadzając do bardzo
poważnych uszkodzeń skóry. Emolienty są dostępne w postaci emulsji,
olejków, kremów czy maści. Co ważne, należy je stosować często, np. za
każdym razem, kiedy myjemy dłonie
obowiązkowo należy nałożyć kolejną porcję kosmetyku. Zaleca się, aby
nakładać je zaraz po kąpieli, np. do
r

e
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w skład balsamów do ciała, kremów,
a nawet szamponów. Właściwości
antyalergiczne pozwalają na zastosowanie w szerokiej grupie pacjentów.
W zasadzie nie ma przeciwwskazań
w żadnej grupie wiekowej, chyba że
pacjent jest uczulony na konkretny
składnik, np. lanolinę.
Oprócz opisanego AZS emolienty
mają zastosowanie w leczeniu łuszczycy, wyprysku czy innych schorzeń, jak choćby niektórych postaci
alergii skórnych. Doskonale sprawdzają się także w codziennym życiu,
wszędzie tam, gdzie używane są detergenty, które powodują ogromne
zniszczenia naskórka. Szczególnie
ważne jest stosowanie emolientów
zwłaszcza zimą, skóra jest bowiem
wtedy jeszcze bardziej podatna na
uszkodzenia.
M.S

Dają one szybie efekty lecznicze,
ale posiadają mnóstwo efektów
ubocznych. W trakcie ich stosowania
należy bezwzględnie stosować się do
zaleceń lekarza. Emolienty są doskonałym uzupełnieniem takiej terapii.
Preparaty takie mają zastosowanie
również do codziennej pielęgnacji
suchej, wrażliwej skóry. Wchodzą
k
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Czy napoje
energetyczne
są szkodliwe dla zdrowia?
Napoje energetyczne pojawiły
się po raz pierwszy na rynkach
europejskich w roku 1987 i od
tej pory zaczęły zyskiwać
popularność na całym świecie

W

USA ich sprzedaż
wzrastała w latach
2008-2012 o około10% rocznie. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa
Żywności szacuje, że spożywa je
30% osób dorosłych, 68% nastolatków oraz 18% dzieci poniżej 10 roku
życia. Badania EFSA wskazują, że aż
43% kofeiny spożywanej przez dzieci pochodzi właśnie z tych napojów,
podczas gdy w przypadku nastolatków i osób dorosłych odsetek ten
wynosi odpowiednio – 13% i 8%.
W Polsce napoje energetyzujące
pojawiły się w połowie lat 90-tych
i od tego czasu zyskują coraz większą popularność oraz sukcesywnie
poszerzają swój asortyment. Określane są jako produkty dietetyczne
specjalnego przeznaczenia żywieniowego i zaliczane do grupy napojów funkcjonalnych, rejestrowane
jako produkt przeznaczony dla osób
o wzmożonym wysiłku fizycznym
i napięciu psychicznym. Wzrastające spożycie napojów energetycznych
może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, zwłaszcza w przyCiąg dalszy na stronie 42

Ciąg dalszy ze strony 41

padku ludzi młodych – ostrzegają
eksperci z europejskiego oddziału
WHO (Międzynarodowej Organizacji Zdrowia). Są to napoje zawierające kofeinę, witaminy, ale też inne
aktywne składniki, np. żeń-szeń,
guaranę czy taurynę. Przeważnie są
reklamowane jako napoje dodające
energii, zwiększające wydolność fizyczną i umysłową.
Według ekspertów WHO ryzyko
związane ze spożyciem napojów
energetycznych wynika częściowo
z tego, że zawierają duże ilości kofeiny. Mogą być wypijane duszkiem,
w przeciwieństwie do gorącej kawy
i w rezultacie mogą powodować
przedawkowanie kofeiny. To może
z kolei prowadzić do zaburzeń rytmu serca, nadciśnienia, nudności
i wymiotów, drgawek, wystąpienia
objawów psychotycznych, jak np.
halucynacje, a w rzadkich przypadkach do zgonu.
W USA, Szwecji i Australii odnotowano przypadki zgonów z powodu niewydolności serca lub
hospitalizacji z powodu wystąpienia drgawek, które miały związek
z nadmierną konsumpcją napojów
energetycznych.
Mimo że 90% rodziców wie, że
ich dziecko sięga po takie napoje, nie wszyscy są świadomi zagrożeń. To moc niepotrzebna dzieciom.
Tylko zdrowa energia może dodać
skrzydeł każdemu dziecku. Zdaniem
naukowców z Miami, największe
zagrożenie stanowią one dla nastolatków i dzieci, a więc paradoksalnie dla grupy, wśród której spożycie
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tych napojów jest największe.
Samo spożywanie 500 ml
Badania
energy drinków dziennie
wykazały,
przyspiesza pracę serca
że nastolatki, które często
o 5-7 uderzeń na misięgają po te napoje, są bardziej
nutę, z tego powodu
skłonne do podejmowania
dzieci do 16 roku życia
nie powinny w ogóle
r�ykownych zachowań,
spożywać takich naw tym p�ukiwania mocnych
pojów. Potencjalnie
wrażeń, nadużywania
groźne skutki ich picia
narkotyków
to głównie powikłania
i upĳania się
stosowania nadmiaru kofeiny lub podobnych substancji, co daje palpitacje serca
i udary, mogące nawet spowodować
zgon. Zdaniem naukowców z Uniwersytetu Miami, napoje energe- wo-kofeinowej stymulacji powintyczne powinny podlegać równie ni wziąć pod uwagę fakt, że kofeina
rygorystycznym regulacjom co al- zwiększa ryzyko wystąpienia wszystkohol, wyroby tytoniowe i leki na kich negatywnych skutków picia
receptę. Wskazują oni również, że alkoholu, przy czym pogłębienie
w przypadku dzieci i młodzieży nie zniżki samopoczucia występującej
zdefiniowano dotąd bezpiecznych dnia następnego jest jedną z mniej
ilości napojów energetycznych. Nie groźnych konsekwencji. Jak wykama też badań nad skutkami długo- zało badanie Europejskiego Urzętrwałego spożycia.
du ds. Bezpieczeństwa Żywności
(European Food Safety Authority
- EFSA) - ponad 70% młodych doco Do jeDnego
rosłych w wieku 18-29 lat miesza
naukowcy są zgoDni:
napoje energetyczne z alkoholem.
energy Drinki są
Z analiz wynika, że jest to praktyka
niczym więcej jak
znacznie bardziej ryzykowna niż
słoDkim i gazowanym
picie samego alkoholu, prawdopozamiennikiem kawy,
dobnie dlatego, że ludziom trudniej
której roDzice
wówczas zauważyć, kiedy zaczynają
w znacznej większości
być pijani. Szkodliwość łączenia nanie pozwaLają piĆ swoim pojów energetycznych z alkoholem
nastoLetnim Dzieciom.
podkreśla fakt zakazu serwowania
tego typu drinków w większości
Szczególnie niebezpieczne mogą „szanujących się” barów.
okazać się drinki stanowiące połączenie napojów energetycznych
Napoje energetyczne to pozornie
z alkoholem. Entuzjaści alkoholo- niegroźne „bomby kaloryczne”, któPorady z Apteki nr 04/2020

rych regularna konsumpcja może przyczynić się do
wyraźnych problemów z masą i składem ciała. Osoby
odchudzające się, które w celu zwiększenia zdolności
wysiłkowych wypijają sobie przed sesją treningową
puszkę „energetyka” powinny zdać sobie sprawę, że
wysoka zawartość cukru zmniejsza korzystny wpływ
wysiłku na spalanie tkanki tłuszczowej.
Spożywanie energy drinków w zbyt dużych ilościach
może powodować stany lękowe, nerwowość, niepokój,
agresję, nadciśnienie krwi, kołatanie i przyspieszoną
akcję serca, przyspieszone tętno i częstość oddechu,
bóle głowy, zaburzenia snu, skurcze mięśni, odwodnienie, nudności i biegunkę, halucynacje, a w skrajnych
przypadkach zatrzymanie akcji serca. Osoby, które
kiedyś nadużywały tych środków mogą w przyszłości
zmagać się z chorobą wieńcową, otyłością, próchnicą,
zaburzeniami psychicznymi, problemami z pamięcią,
osteoporozą, nerwicami, zaburzeniami neurologicznymi, przedwczesnym starzeniem, uzależnieniem od
kofeiny i podatnością na inne uzależnienia.
Po napoje energetyczne nie powinny sięgać kobiety
w ciąży i karmiące, osoby z nadciśnieniem, problemami
sercowymi i po zawałach, osoby cierpiące na osteoporozę, dzieci, osoby starsze, sportowcy, diabetycy, osoby
chore na fenyloketonurię i uczulone na kofeinę czy na
jakikolwiek inny składnik tego produktu. Nadmierne
spożycie napojów energetycznych jest niewskazane
dla osób z wrzodami żołądka.
Najważniejsze tezy związane z ryzykiem spożywania napojów energetycznych, zwłaszcza przez dzieci:
 Spożywane w większych ilościach szkodzą nawet
osobom dorosłym, a dzieci i młodzież w ogóle nie
powinny ich spożywać.
 Spożywanie kofeiny w dużych ilościach powoduje
np.: bóle i zawroty głowy, kołatanie serca, bezsenność i drażliwość, pobudzenie i niepokój, obniżenie
progu drgawkowego.
 Napoje energetyzujące mogą powodować dodatkowo: odwodnienie organizmu, insulinoodporność,
pobudzenie akcji serca i zwiększenie ciśnienia krwi,
zaburzenia neurologiczne, agresję, drgawki, drże-

CO zaTEM PIĆ, JEŚLI CHCEMy
USPrawNIĆ PraCĘ MózGU
I DODaĆ SOBIE ENErGII?
ZAMIEŃ NAPÓJ NA HERBATĘ.

POBUDzaJĄCO DzIaŁa króTkO ParzONa zIELONa HErBaTa. Dobrym
wyborem będzie też herbata yErBa
MATE, czyli napar przygotowywany z wysuszonych, zmielonych liści
ostrokrzewu paragwajskiego. warto
sięgnąć także po inne energetyczne
napary z ziół, chociażby z MIŁOrzĘBU
JaPOŃSkIEGO (Ginkgo Biloba). Dobroczynnie na ciało i psychikę działa
również… wODa. Naukowcy z londyńskich uniwersytetów (University of East
London oraz University of westmin-

ster) odkryli, że picie wody poprawia pracę naszego mózgu. Badanie
uczonych wykazało, że przebadane
osoby z grupy, której podano wodę,
reagowały o 14 proc. szybciej od
ochotników, którzy wody nie pili.
Naukowcy są przekonani, że ich
zdolność do myślenia została zwiększona dzięki lepszej pracy mózgu,
którą zapewnia właśnie woda.
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nie rąk, zatrucie z zaburzeniami
świadomości.
 Dzieci i młodzież znacznie silniej
reagują na kofeinę.
 Wystąpienie negatywnych objawów po spożyciu napojów energetyzujących może być wynikiem
wysokiego pobrania substancji
aktywnych w krótkim czasie i stanowi zagrożenie dla zdrowia dzieci
i młodzieży.
 Spożywana przez dzieci kofeina
może uzależniać psychicznie i fizycznie, a nastolatki, które dzisiaj
nadużywają tych środków, w wieku 20 lat będą miały zwiększone
ryzyko choroby wieńcowej.
W ostatnich latach odnotowano
300-krotny wzrost spożycia napojów
energetycznych z dodatkiem cukru.
Tendencje te są szczególnie widoczne u dzieci i młodzieży, co łączy
się z negatywnym oddziaływaniem
zwyczajów żywieniowych na zdrowie, a w szczególności na wzrost zagrożenia nadwagą i otyłością.
Wyniki przeprowadzonych badań

wśród dzieci i młodzieży wskazują,
że większość gimnazjalistów i licealistów stosunkowo regularnie pije
napoje energetyzujące.
Nie zawsze dzieci i młodzież zdają
sobie sprawę ze szkodliwości napojów energetyzujących dla zdrowia.
Najchętniej dzieci i młodzież sięgają
po napoje energetyzujące o ugruntowanej pozycji na rynku (największe
znaczenie ma tutaj reklama i panująca moda).
Rodzicu, czy masz pewność, że
Twoje dziecko za kieszonkowe lub
pieniądze przeznaczone na zakup
soczku na pewno nie przeznacza ich
na zakup napoju energetycznego?
Badania biją na alarm - bądźmy czujni, wspierajmy się wzajemnie w działaniach na rzecz ochrony zdrowia
naszych dzieci.
energy Drinki to
otwieracz Do świata
narkotyków

Ponieważ sprzedaż napojów ener-

getycznych rzadko jest ograniczona
przez kryteria wiekowe – w przeciwieństwie do alkoholu i papierosów, a istnieją dowody, że napoje te
mają negatywny wpływ na dzieci,
w przyszłości ich spożycie może
stanowić poważny problem zdrowia
publicznego.
Na podstawie przeglądu literatury
można ocenić, że obawy w środowisku naukowców i w społeczeństwie odnośnie potencjalnych
negatywnych skutków zdrowotnych rosnącego spożycia napojów
energetycznych są w dużym stopniu
uzasadnione.
Działanie napojów energetycznych jest złudne, ponieważ ich
działanie „mózgowe” oparte jest
między innymi na wypłukiwaniu hormonów pobudzających
w mózgu, których zasoby bardzo
szybko się wyczerpują. Wówczas,
zwiększanie dawek energetyków
nie daje efektów, za to znacząco
zwiększa ryzyko poważnych powikłań sercowych.

Warto sobie dobrze zapamiętać, że napoje
energetyczne to przede wszystkim woda
i cukier oraz spora dawka kofeiny, a także
syntetyczne barwniki i aromaty.
Regularna konsumpcja może przyczynić
się nie tylko do nadwagi czy otyłości,
ale stanowić czynnik sprzyjający
rozwojowi bezsenności, insulinooporności,
nadciśnienia i miażdżycy.
44
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NERWICA NATRĘCTW

Zaburzenia lękowe, epizody depresyjne albo obsesje
myśli... Takie problemy mogą dotknąć każdego
z nas. Co jednak zrobić, jeśli stopniowo zaczynają
one dominować nad naszym życiem?

K

ażdego roku co czwarty
Polak cierpi na jakąś formę zaburzeń zdrowia psychicznego. Choroba umysłu
jest nieświadomą formą ucieczki
człowieka od świata realnego. Chory
zatapia się w świecie będącym wytworem jego umysłu. Realia mieszają
się z urojeniami albo są przeżywane
w trudny do wytłumaczenia sposób.
W myślach panuje chaos, pojawiają się urojenia, omamy czy fałszywe przekonania, których nie można
wytłumaczyć żadnymi logicznymi
argumentami. Zaburzenia te mają
różne źródła, a mianowicie u jednych są to geny, u innych styl życia
albo wydarzenia z przeszłości. Jednak niezależnie od bezpośrednich
przyczyn warto wiedzieć, że choroba
psychiczna może przydarzyć się każdemu i w dowolnej chwili. Podłoże
chorób psychicznych może mieć
różny charakter i może być związaCiąg dalszy na stronie 46
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ne chociażby ze zmianami społecznymi, biologicznymi
i psychologicznymi.
Jedną z najczęstszych przyczyn dysharmonii emocji jest
konflikt emocjonalny, postrzegany jako współczynnik
większości zaburzeń tego typu. Powstaje on wtedy, gdy
odczuwamy potrzebę lub chęć zrobienia czegoś zakazanego albo na co nie pozwala nam sumienie.
Często odsuwamy nasze problemy od siebie albo wypieramy je ze świadomości, ponieważ są nieprzyjemne
albo wywołują w nas poczucie winy. Wspomnienie
nieprzyjemnych i męczących przeżyć jak i agresja czy
nienawiść to ten rodzaj uczuć, które są wypierane. Ich
obecność w podświadomości prowadzi do wielu problemów emocjonalnych, wielu konfliktów, które w nas
tkwią, a których nie jesteśmy świadomi. Powodem
chorób psychosomatycznych i wielu zaburzeń są często przeżycia, które miały miejsce w bardzo wczesnych
latach życia.
Pod tajemniczą nazwą chorób psychosomatycznych
kryją się wszystkie choroby będące wynikiem niewyrażonych, tłumionych lub przeżywanych wielokrotnie
emocji takich jak złość, lęk, frustracja i smutek. Emocje
te zostają w naszych ciałach i ujawniają się pod postacią różnych dolegliwości. Powstawaniu chorób umysłu
sprzyjają często zbyt stresujące sytuacje życiowe, lęk,
bezradność, zwątpienie, brak poczucia bezpieczeństwa,
samotność, nieakceptowanie przez otoczenie.

 czynniki genetyczne
 szkodliwe czynniki wpływające na dziecko w okresie ciąży
 stresujące wydarzenia życiowe okresu młodzieńczego i dorosłego
 typ osobowości
 przewlekły stres
 interpretacja własnych doświadczeń
 wrażliwość na światło i pory roku
 urazy głowy
 zmiany hormonalne
 niektóre leki
 nadużywanie alkoholu i narkotyków.
Proces prowadzący do depresji trwa przez wiele lat.
Organizm podlega różnym czynnikom wewnętrznym
i zewnętrznym, które stopniowo zakłócają jego funkcjonowanie. Szczególną rolę w tym procesie odgrywa
niewłaściwe funkcjonowanie tak zwanej osi stresu. Oś
ta składa się z podwzgórza, przysadki mózgowej i nadr
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Depresja

Jednym z wielu zaburzeń emocjonalnych jest depresja.
Depresja jest zjawiskiem skomplikowanym i może być
sumą przykrych przeżyć, smutku i życiowego zagubienia albo może być wynikiem niewłaściwego myślenia
powodującego coraz większe zamknięcie się w sobie
w tak zwanym depresyjnym kręgu.
Siłą sprawczą zaburzeń depresyjnych mogą być głęboko ukryte w człowieku siły związane z tłumieniem
złości, bezgraniczne poczucie pustki, drzemiące od
wczesnych lat dziecięcych urazy siejące spustoszenie
w psychice. Depresja to wiele lat trwający i postępujący
proces zaczynający się na wiele lat przed wystąpieniem
klinicznych objawów.
Istotną rolę w rozwoju tego procesu mają:
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w najwyższej
formie!
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nerczy. W tym trójkącie dokonuje się stała wymiana
informacji, zgodnie z zasadą ujemnego sprzężenia zwrotnego. Tą drogą wszelkiego rodzaju procesy psychiczne
mogą wpływać na zmianę funkcji biochemicznych naszego organizmu. Jeżeli oś stresu pracuje w prawidłowy
sposób, to pełni wówczas obronne i przystosowawcze
funkcje w organizmie.
Wiele osób z depresją nie jest świadomych swojej
choroby, a różne dolegliwości, których doświadczają, przypisują innym przyczynom. Znając zależność
swoich emocji, pragnień, obaw i nadziei, optymizmu
i zwątpienia oraz doświadczeń życiowych reagują na
różne sytuacje różnymi emocjami. Nie łatwo jest im
zaakceptować fakt, że z powodu choroby mogą utracić
kontrolę nad własnymi nastrojami, zdolnościami, nad
odczuwaniem lęku, przyjemności, odwagi czy przykrości. Wszystkie zmiany w dziedzinie wigoru, optymizmu
i siły ducha przypisują w pierwszym rzędzie zmęczeniu
lub reakcji na stresujące wydarzenia z bieżącego życia.
U chorych na depresję głównym problemem jest to, że

rozumieją swoją psychiczność jako obszar wolności
swojej woli i rozumu. Umysł nie może być skrępowany
i leczony lekami.
Chorzy, będąc w niełatwej życiowej sytuacji, martwią
się o swój obniżony nastrój, niepokoją się również o to, że
nie mogą spać czy jeść. Przestają ich interesować filmy,
książki czy płeć przeciwna. Wydaje im się, że wszystko
się w ich życiu poplątało i mają sobie wiele do zarzucenia.
Ludzie cierpiący na depresję chcieliby przeżyć życie
sensownie i wypełnić je atrakcyjnymi przeżyciami i uważają, że nie mają czasu na chorowanie, a nie umieją sobie
wyjaśnić koszmarnego wewnętrznego napięcia i niepokoju. Depresja nie jest zaburzeniem osobowości, nie
jest stanem wyczerpania czy problemem duchowym,
depresja jest chorobą całego człowieka i wielu jego funkcji, z którą chorzy nie mogą sobie poradzić sami, gdyż
wymaga ona leczenia u specjalisty.
Typowymi objawami są zazwyczaj:
 zmienny nastrój
 lęki
Ciąg dalszy na stronie 49
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 wyczerpanie
 bezsenność
 gorsza sprawność umysłowa
 brak apetytu
 niemoc depresyjna (osłabienie witalności, wewnętrznej
siły spokoju, brak motywacji do jakiegokolwiek działania).
nerwica natręctw

Na rozwój chorób w naszych umysłach wpływ mają
na przykład czynniki stresogenne. Każdego dnia narażeni jesteśmy na sytuacje stresujące, na które każdy z nas
reaguje inaczej.
Bywa, że stres działa mobilizująco, ale może mieć też
wpływ negatywny na nasze zdrowie i prawidłowe funkcjonowanie w życiu codziennym. Czynniki stresowe
oraz życie rodzinne mogą być przyczyną zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, czyli inaczej mówiąc nerwicy
natręctw. Każdy z nas ma pewne predyspozycje do wystąpienia tego zaburzenia, ale bez sprzyjających okoliczności choroba nigdy nie wystąpi. Jednym z mechanizmów
powstawania nerwicy natręctw są nieuświadamiane
konflikty psychiczne, dysfunkcje cech osobowości, na
przykład osobowość anankastyczna. W tym znaczeniu
natręctwa są jedną z form zaburzeń nerwicowych. Obraz
tych zaburzeń oraz przyczyny wystąpienia są u każdego
nieco inne. Indywidualna specyfika mechanizmów po-
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wstawania nerwicy natręctw dominuje nad elementami
wspólnymi. Inną przyczyną tego schorzenia może być
uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, natomiast
schematy wychowawcze decydują o tym, jakimi wzorcami posługujemy się w postrzeganiu i rozumieniu świata.
Błędy wychowawcze powodują trudności, a nawet całkowitą bezradność wobec tego, co niesie ze sobą życie.
Natrętne myśli są często wyrazem potrzeby sprawowania
kontroli samego siebie i sytuacji wokół nas, a zarazem pozornym sposobem uzyskiwania wpływu na swoje życie.
Bywa, że natręctwa są sposoBem na
raDzenie soBie z Lękiem

Niepokój związany z chaosem w życiu bywa do tego
stopnia silny i przejmujący kontrolę, że wymusza działania
zastępcze, polegające na uporządkowaniu na przykład
otaczającej przestrzeni. Skoro nie da się uporządkować
swojego życia, to można przynajmniej wprowadzić ład
w otaczającej nas rzeczywistości.
Natrętne rytuały są sposobem radzenia sobie z lękiem,
ale przede wszystkim z napięciem stwarzanym przez
konflikty i bezradność.
w zespołach natręctw jak i innych
zaBurzeniach psychicznych można
zaoBserwowaĆ zaLeżności przyczyn
i skutków

Zaburzenia przeżywania powodują zakłócenia procesów neurotransmisji i odwrotnie. To błędne koło można
przerwać z jednej strony za pomocą leków, z drugiej przez
psychoterapię. Jednak wiele osób, pomimo cierpień związanych z chorobą, nie poddaje się leczeniu ze względu na
odium społeczne dotykające osób, u których występują
zaburzenia zdrowia psychicznego. Chorzy również boją
się, że długotrwałe stosowanie leków psychotropowych będzie zbytnio obciążało ich organizm. Wybór odpowiedniej
metody leczenia powinien uwzględnić przebieg choroby
i nasilenie objawów.
W przypadku niewielkiego nasilenia objawów zaburzeń stosuje się psychoterapię, natomiast gdy zaburzenia
w znacznym stopniu utrudniają normalne życie, należy
połączyć farmakoterapię z psychoterapią. Celem leczenia
nieprawidłowości umysłu jest ustąpienie objawów i powrót do funkcjonowania na poziomie sprzed choroby
i zapobieganie nawrotom.
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Kości
ru�towanie na�ego ciała
Układ k�tny człowieka pełni wiele ważnych �nkcji. Nadaje ciału
człowieka odpowiedni kształt oraz stanowi jego podporę. Szkielet
to podstawa ciała, bez niego każdy z nas byłby bezkształtny,
gdyż większość organów w ciele ludzkim jest miękka. Funkcja
wspierająca jest więc najważniejsza. Szkielet to wspaniała
konstrukcja złożona z kości, stawów, chrząstek i wiązadeł
50
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U

dorosłego człowieka
szkielet składa się 206
kości, noworodek ma
ich natomiast około 270,
a czternastolatek aż 356. Liczba
kości w naszym układzie kostnym
spada podczas dorastania w wyniku łączenia się niektórych z nich.
na starośĆ natomiast
kości czaszki zrastają
się i DLatego osoBy
w poDeszłym wieku
mają ich czasem mniej
niż 206.

Kości ochraniają narządy wewnętrzne, wytwarzają komórki
krwi, magazynują sole mineralne,
na przykład związki wapnia i fosforu niezbędne do funkcjonowania
kości i mięśni. Kości zbudowane są
z elementów organicznych oraz nieorganicznych. Składnikiem organicznym jest głównie białko, które
stanowi około trzydzieści procent
ich budulca. Dzięki białku kości
są sprężyste, natomiast składniki
nieorganiczne wpływają na ich
wytrzymałość.
Budowanie kości w rozwijającym
się organizmie to bardzo szczególne
zjawisko. Z pokarmu wyłuskiwane
są w tym okresie dwa jony: wapń
i fosfor. Ludzie mają szczególną
zdolność do magazynowania tych
pierwiastków we własnych organizmach. Proces ich kumulowania i wbudowywania w kości jest
całkowicie niezależny od ich woli, gdyż jest zakodowany w DNA
w momencie zapłodnienia. Kości
są zbudowanym przez organizm

magazynem pierwiastków, które
w razie potrzeby są z niego
pobierane. Na przykład
w czasie infekcji i wzrostu temperatury z koKości składają się z dwóch
ści pobierany jest
rodzajów tkanek – kości
wapń nawet do
zbitej, two�ącej twardą
200 miligramów.
Po ustaniu infekwarstwę zewnęt�ną
cji jest on ponowi kości gąb�astej,
nie wprowadzany
do kości.
koronkowo w�ełniającej
Kości składają się
wnęt�e, w której znajduje
z dwóch rodzajów
się �pik k�tny
tkanek – kości zbitej,
tworzącej twardą warstwę zewnętrzną i kości
gąbczastej, koronkowo wypełniaskąd może być
jącej wnętrze, w której znajduje się ponownie pobrany.
Proces kościotworzenia jest zwiąszpik kostny.
zany z przebudową wewnętrzną
kości i trwa tak naprawdę przez
szpik jest to miękka,
całe życie człowieka. Proporcje
gaLaretowata, siLnie
masy kostnej różnią się w zależnoukrwiona tkanka,
ści od wieku człowieka, związane
stanowiąca około 5%
są z przyrostem, utrzymaniem lub
masy ciała.
utratą masy. Największy przyrost
masy kostnej obserwuje się w okreSzpik czerwony u osób dorosłych sie dojrzewania. Kości wzrastają zaznajduje się głównie w kościach równo na długość jak i na grubość.
płaskich mostku, trzonach kręgów, Ma na to wpływ wiele czynników,
żebrach, kościach czaszki, mied- przede wszystkim hormony oraz
nicy, łopatkach oraz w nasadach witaminy. Wśród hormonów wykości długich. U dzieci natomiast różnić należy estrogeny, androgeny,
szpik czerwony wypełnia wszystkie kalcytoninę i hormon wzrostu. Dukości. Szpik znajdujący się we wnę- że znaczenie ma również metabotrzu kości wytwarza komórki krwi, lizm witaminy D3, która zwiększa
których codziennie do krwioobie- przyswajanie wapnia nawet o 80%.
Ochronna rola szkieletu widoczgu wprowadza ponad sto miliardów. Na zewnątrz kości natomiast na jest w jego kształcie. Przykławyspecjalizowane komórki bez dem może być konstrukcja klatki
przerwy budują i rozkładają tkankę piersiowej: 12 par żeber jak szafa
kostną. Wapń ze starych komórek zamyka i chroni serce, płuca, nakostnych jest uwalniany do krwi, rządy górnej części jamy brzuszCiąg dalszy na stronie 52
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nej. Kręgosłup osłania delikatny
rdzeń kręgowy, czaszka jest sejfem
dla mózgu, w kształcie miednicy
utrzymuje się macica i pęcherz.
W organizmie ludzkim występują różne kształty kości. Kości płaskie chronią mózg oraz narządy
klatki piersiowej i miednicy. Długość i szerokość tego rodzaju kości
znacznie przekracza ich grubość.
Pełnią przede wszystkim funkcje
ochronne i krwiotwórcze, posiadają płaski trzon, są wytrzymałe na
urazy mechaniczne. Mocne kości
długie mamy głównie w ramionach
i nogach oraz należą do nich obojczyk, kości dłoni i stóp. W ich budowie wyróżnia się sztywny trzon
oraz nieco bardziej sprężyste nasady. W kościach długich występuje
chrzęstna nasada, której wzrost
jest przyczyną intensywnego rośnięcia podczas tak zwanego skoku
pokwitaniowego. Po zakończeniu
wzrostu, średnio około 17-19 roku
życia, chrząstki nasadowe ulegają
skostnieniu.
kości krótkie są
niewieLkie i kształtem
zBLiżone Do sześcianu.
Do nich naLeżą Liczne
kości naDgarstka, kośĆ
skokowa, piętowa,
kLinowata

Oprócz tych kości mamy również
kości różnokształtne, które mają
nieregularny kształt i liczne wyrostki, do których przyczepiają się mięśnie, ścięgna i więzadła. Do nich
należą rzepki, kości podniebienia, żuchwa (jedyna ruchoma kość
szkieletu czaszki w okresie płodowym składająca się z dwóch części,
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które w późniejszym okresie
zrastają się) i kręgi.
Same kości ludzkiego rusztowania
byłyby nieruchomy m w i ę z i e niem, gdyby nie
łączniki, których jest ponad czterysta.
Ścięgna niczym
sznur y łączą
mięśnie z kośćmi
i umożliwiają poruszanie, natomiast
więzadła utrzymują kości wokół stawów w prawidłowym położeniu, zaś chrząstki
ochraniają końce kości i pomagają
stawom funkcjonować.
przez cały okres życia
organizmu człowieka
BeLeczki kostne,
szpik i występujące
w kościach płyny
ustrojowe pozostają
ze soBą w stanie
równowagi chemicznej

Wszystkie dziurki, kanaliki
i szczelinki występujące we wszystkich kościach dorosłego człowieka
mają powierzchnię rzędu 400 tysięcy m2. Na takiej powierzchni trwa
wymiana jonowa decydująca o prawidłowym funkcjonowaniu całego
organizmu. Kości więc są ogromną,
niezwykłą fabryką, w której technologia produkcji zmienia się wraz
z jej wiekiem. W okresie dorastania
fabryka ta jest głównie budowana,
natomiast w drugim etapie życia
procesy chemiczne zmieniają swój
charakter i zaczyna się proces sa-

modestrukcji kości.
W trwającym wiele lat procesie demineralizacji starzejącej się
kości, wyprowadzane są z niej poważne ilości wapnia i fosforu. Wyprowadzone z kości pierwiastki
mogą odkładać się w innych tkankach, na przykład w naczyniach
krwionośnych, chrząstce stawowej
itp. Walka ze zjawiskiem demineralizacji kości, który jest jednym
z głównych procesów biologicznych, przyczyniających się pośrednio do samozagłady organizmu,
jest nie tylko walką o zdrowe kości,
lecz o zdrowie, a nawet życie całego organizmu. Proces ten można
opóźnić, wzbogacając dietę w produkty bogate w wapń, gdyż dorosły
człowiek potrzebuje go dziennie
1200-1500 miligramów, oraz należy prowadzić zdrowy tryb życia.
Przede wszystkim należy zrezygnować z używek takich jak papierosy, alkohol czy kawa (kawę można
pić tylko okazjonalnie), ponieważ
używki powodują, że wapń szybPorady z Apteki nr 04/2020

ciej ucieka z organizmu wraz z moczem. Należy również ograniczyć
do niezbędnego minimum sól, bo
wypłukuje cenny wapń.

dym kroku stopa uderza o podłoże
z siłą równą trzykrotnej masie ciała.Regularne uprawianie sportu
dającego satysfakcję przyczyni się
do wzmocnienia kości. Jeśli chcemy cieszyć się dobrym zdrowiem
i nie cierpieć z powodu ograniczeń
spowodowanych dysfunkcją układu kostnego, stosujmy zdrową dietę
i poświęcajmy więcej czasu na aktywność fizyczną.

każDy chciałBy, By
rusztowanie naszego
organizmu Było jak
najDłużej sprawne
i spełniało wszystkie
Funkcje, naLeży więc
zaDBaĆ o to, aBy
wskaŹnik masy ciała nie
przekraczał 25 Bmi

Ruch, zwłaszcza na świeżym powietrzu, gwarantuje zdrowe kości
i lepszą kondycję mięśni i stawów, a co za tym idzie większą
sprawność fizyczną. Osoby
sprawniejsze łatwiej unikają np. upadków, a więc
i złamań.

Kości nie lubią bowiem nadwagi.
Każdy nadprogramowy kilogram
to dodatkowe obciążenie układu
kostnego. Gdy chodzimy, przy każr
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SOLIDNA

podstawa Twojego ciała
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Klimakterium
co powinna o nim wiedzieć

Na pewno są nieuchronne dla każdej z nas i na pewno można
z nimi żyć w zgodzie. Natura już tak to urządziła, że to
właśnie kobiety mają tę dolegliwość w swoim „portfolio”.
Niejednokrotnie te dwa terminy używane są zamiennie, ale
w rzeczywistości oznaczają zupełnie inny etap

K

limakterium to czas obejmujący okres kilku
nawet lat przed menopauzą, a kończący się
właśnie z chwilą, kiedy jest ona stwierdzona.
Termin menopauza oznacza całkowite wygaśnięcie czynności hormonalnej jajników, co jest równoznaczne z zanikiem owulacji i zdolności prokreacji
kobiety. Przyjęło się, że menopauza pojawia się między
40 a 58 rokiem życia, ale zdarza się również wcześniej
lub po ukończeniu 60 roku życia.
Składa się na to szereg cech indywidualnych organizmu, począwszy od genów, a skończywszy na regionie
świata, który kobieta zamieszkuje. Menopauza stanowi
ostateczny etap klimakterium. Przyjmuje się, że jest
to po roku od ostatniej menstruacji.
Są to niezwykle ważne zmiany, gdyż obniżony poziom hormonów - estrogenu i progesteronu - skutkuje
szeregiem zmian zachodzących w całym organizmie.
niestety cały ten czas może
oBFitowaĆ w uciążLiwe
DoLegLiwości, Do których naLeżą:

 duszności pojawiające się nagle w ciągu dnia, ale
też w nocy
 napady gorąca
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 nadmierna potliwość
 bezsenność
 ciągłe przemęczenie
 drażliwość
 wahania nastrojów.
Dodatkowo może pojawić się dyskomfort w strefie
intymnej. Jako że spada stężenie hormonów, niektóre panie skarżą się na suchość pochwy, co bywa dość
uciążliwe, a czasem powoduje nawet bolesność. W takiej sytuacji należy udać się do specjalisty, który dobierze odpowiednie preparaty likwidujące problem.
Leczenie

Wszystkie kłopotliwe symptomy maleją z czasem,
by całkowicie zniknąć z nadejściem właściwej menopauzy. Najczęściej stosuje się hormonalną terapię
zastępczą, podczas której kobieta zażywa hormony
syntetyczne w postaci tabletek, a niekiedy mogą być
zaordynowane w postaci plastrów. Ma to na celu łagodniejsze „wygaszanie” czynności jajników, zwłaszcza
kiedy dolegliwości są bardzo duże. Co ważne, środki
te nie mają działania antykoncepcyjnego. Niekiedy
wywołują sporo efektów ubocznych i wtedy panie częPorady z Apteki nr 04/2020

i menopauza

każda kobieta?

Z menopauzą
związanych jest
�ereg mitów, które
�nkcjonują we
współ�esnym
świecie
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sto rezygnują z takich środków, decydując się na
preparaty roślinne, zawierające tzw. fitohormony,
które w większości są bardzo dobrze tolerowane
przez organizm.
Z menopauzą związanych jest szereg mitów, które funkcjonują we współczesnym świecie, np. że
w czasie menopauzy nie można zajść w ciążę albo
że nasza waga bardzo mocno wzrośnie. Lekarz specjalista z pewnością rozwieje wszelkie wątpliwości.
Ważne jest, aby „zaprzyjaźnić się” z menopauzą
i absolutnie nie traktować tego etapu jako końca
kobiecości. Wiele kobiet przechodzi klimakterium
zupełnie normalnie, bez dokuczliwych objawów,
ciesząc się urokami choćby bycia babcią.
Porady z Apteki nr 04/2020
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TENA Pants Normal
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ª Wysoki poziom bezpieczeństwa – wkład chłonny
wiąże mocz i chroni przed przeciekaniem
ª Pełna dyskrecja – zakładane jak zwykła bielizna,
dobrze przylegają do ciała
ª Neutralizacja zapachu – system Odour NeutralizerTM
chroni przed nieprzyjemnym zapachem

ª Pełna dyskrecja – dobrze przylegają do ciała
i nie odznaczają się pod ubraniem
ª Wysoki komfort – systemy Feel DryTM i Odour NeutralizerTM
zapewniają suchość i chronią przed nieprzyjemnym zapachem
ª Łatwość użytkowania – zakładane i zdejmowane
jak zwykła bielizna

ULOTKA - 179x117.indd 1

m

Majtki chłonne TENA Pants Plus
powstały z myślą o chodzących, aktywnych osobach
ze średnim i ciężkim nietrzymaniem moczu.

to wyjątkowe majtki chłonne, które powstały z myślą
o chodzących i aktywnych osobach
ze średnim nietrzymaniem moczu.

r

a

l

a

m

26/10/2020 12:19

a

TAJEMNICZA CHOROBA

Hashimoto
Nazwa „choroba Hashimoto” pochodzi od nazwiska
japońskiego chirurga, dr Hakaru Hashimoto, który
w 1912 roku opisał 4 przypadki tej choroby

C

horoba Hashimoto, czyli
przewlekłe limfocytowe zapalenie tarczycy, jest chorobą
o podłożu autoimmunologicznym. W normalnych warunkach
układ immunologiczny chroni organizm przed zakażeniami. W tym
przypadku natomiast, w wyniku nieprawidłowego pobudzenia układu
immunologicznego, dochodzi do powstawania przeciwciał przeciwko własnej tarczycy. Powoduje to przewlekłe,
niebolesne zapalenie tarczycy, powoli
(przez lata) niszczące ten gruczoł i prowadzące do zmniejszenia produkcji
hormonów.
Ciąg dalszy na stronie 58
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jak często spotykamy
choroBę hashimoto?

Chorobę Hashimoto epidemiologicznie możemy powiązać z niedoczynnością tarczycy, której jest
najczęstszą przyczyną. Występuje
u około 5% kobiet i 1% mężczyzn,
przede wszystkim ludzi starszych,
jednak występuje również u osób
młodych. Częściej występuje również u pacjentów z innymi chorobami autoimmunologicznymi, np.
cukrzycą typu 1, celiakią, reumatoidalnym zapaleniem stawów czy
bielactwem.
jak może oBjawiaĆ się
choroBa hashimoto?
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Przebieg choroby może być różnorodny. Możemy rozróżnić postać miejscową oraz ogólną,
związaną z niedoczynnością tarczycy. Na początku
choroby tarczyca może
powiększyć swoją objętość. Powiększająca się tarczyca nazywa
się wolem. Wole tarczycowe w miarę rozwoju
choroby zmniejsza się, tarczyca zmniejsza swoje wymiary, a w jej strukturze mogą pojawić
się guzki. Guzki tarczycy są bardzo
często rozpoznawaną patologią tarczycy i najczęstszym problemem,
z powodu którego pacjent zgłasza
się do endokrynologa. Częstość
występowania guzków tarczycy

jest większa u kobiet niż u mężczyzn i zwiększa się z wiekiem.
W krajach z prawidłową podażą
jodu częstość występowania guzków tarczycy szacuje się na oko-
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ło 6% u kobiet i 1% u mężczyzn.
W Polsce ocenia się, że cechy wola
guzkowego może mieć nawet milion kobiet; częstość występowania
zmian ognikowych wykrywanych
w badaniu USG jest jeszcze większa.
Zdecydowana większość guzków
ma charakter łagodny; niewielki
odsetek to przypadki raka tarczycy.

 rzadsze oddawanie stolca/
zaparcia
 nadciśnienie tętnicze, spowolnienie czynności serca
 bladość skóry, sucha i łuszcząca
się skóra, suche włosy
 zaburzenia miesiączkowania,
niepłodność.
Objawy rozwijają się powoli,
nawet w ciągu kilku lat, w miarę
stopniowego niszczenia gruczołu
tarczowego i zmniejszania się produkcji hormonów tarczycy; mogą
mieć również różne nasilenie – od
łagodnego do bardzo ciężkiego.

oBjawy związane
z nieDoczynnością
tarczycy mogą
przyBieraĆ następujące
oBjawy:

 ciągłe uczucie zimna
 zmęczenie/senność
 depresja i zaburzenia pamięci
 zwiększenie masy ciała
r

e

niedoboru hormonów. Generalnie
im dłużej trwa niedoczynność tarczycy i im bardziej jest nasilona,
tym głębsze są towarzyszące jej
objawy.
Skutki ciężkiej niedoczynności
tarczycy mogą obejmować choroby
serca, niepłodność, a w bardzo ciężkich przypadkach nawet śpiączkę.
Z drugiej strony osoby z utajoną
niedoczynnością tarczycy mogą
nie zauważyć u siebie żadnego z wymienionych objawów; chorobę
można wówczas wykryć jedynie na
podstawie badań hormonalnych.
co roBiĆ w przypaDku
stwierDzenia
oBjawów?

Nasilenie objawów zależy przede
wszystkim od czasu trwania niedoczynności tarczycy oraz stopnia
k

l
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Infekcja
intymna?
Żadna przeszkoda
dla moich planów!

Wybierz lek i już

kapsułką wylecz
Produkt leczniczy Gynoxin Uno, 600 mg, kapsułka dopochwowa, miękka. 1 kapsułka dopochwowa, miękka zawiera 600 mg azotanu fentikonazolu (Fenticonazoli nitras). Wskazanie: Drożdżyca błon
śluzowych narządów płciowych (zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy). Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Gynoxin Uno przeznaczony jest do stosowania u dorosłych i młodzieży
w wieku powyżej 16 lat. U kobiet w wieku powyżej 60 lat, Gynoxin Uno można stosować po konsultacji z lekarzem. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek
substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A., Via Civitali 1, 20148 Mediolan, Włochy.
1. Charakterystyka Produktu Leczniczego Gynoxin® Uno, 600 mg, kapsułka dopochwowa, miękka. Data zatwierdzenia: 03/2020. Odnosi się wyłącznie do czasu stosowania leku. Dotyczy leczenia
drożdżycy i zakażeń mieszanych pochwy.
2. Decyzja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nr: UR/ZD/2904/19 z dnia 18.12.2019 r. dla Gynoxin®Uno.

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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W przypadku wystąpienia objawów wskazujących na niedoczynność tarczycy należy się zgłosić
do lekarza rodzinnego, który po
badaniu lekarskim (po zebraniu
wywiadu i badaniu) zdecyduje
o konieczności oznaczenia stężenia TSH.
Okresowe oznaczenia stężeń
TSH należy również wykonywać u osób, u których w rodzinie
stwierdzono chorobę Hashimoto i osób z innymi chorobami
autoimmunologicznymi.
szczegóLnie ważne
jest rozpoznanie
nieDoczynności
tarczycy u koBiet
pLanujących ciążę,
ponieważ ten stan jest
BarDzo niekorzystny
zarówno DLa matki, jak
i płoDu.

Dlatego też wielu specjalistów
zaleca oznaczenie stężenia TSH
u każdej kobiety planującej ciążę. Potwierdzenie niedoczynności tarczycy wymaga wykonania
badań hormonalnych. Wstępne
badanie oceniające czynność tarczycy (oznaczenie stężenia TSH we
krwi) może zlecić lekarz rodzinny.
Jeżeli wynik będzie nieprawidłowy
(powyżej górnej granicy normy),
konieczne jest oznaczenie stężenia
wolnej tyroksyny (T4). Jawną niedoczynność tarczycy rozpoznaje
się, jeżeli zwiększonemu stężeniu
TSH towarzyszy zmniejszone stężenie T4. Utajoną (subkliniczną)
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niedoczynność tarczycy rozpoznaje się, gdy zwiększonemu stężeniu TSH towarzyszy prawidłowe
stężenie T4. Badania pomocnicze
to USG tarczycy oraz oznaczenie
przeciwciał przeciw tarczycowych.
jakie są możLiwości
Leczenia?

Niestety nie ma skutecznej metody leczenia przewlekłego zapalenia
limfocytowego, które zahamowałoby proces niszczenia tarczycy,
dlatego terapia choroby Hashimoto
polega na leczeniu niedoczynności
tarczycy, czyli na przyjmowaniu
brakujących hormonów tarczycy. Lewotyroksyna produkowana
syntetycznie jest identyczna jak
hormon wytwarzany w tarczycy
i ma takie samo działanie. W Polsce
istnieje wiele preparatów lewotyroksyny, które mogą się nieznacznie
różnić efektem działania, dlatego
najlepiej przyjmować stale ten sam
preparat.
reguLarne
przyjmowanie
Brakujących
hormonów tarczycy
prowaDzi Do
normaLizacji stężenia
tsh i powrotu Do
prawiDłowego
Funkcjonowania
organizmu.

Większość chorych można leczyć
ambulatoryjnie. U osób z ciężką
niedoczynnością tarczycy lub ze
współistniejącymi poważnymi cho-
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robami (np. chorobą serca) początkowo konieczne może być leczenie
w szpitalu.
Lewotyroksynę
naLeży przyjmowaĆ
reguLarnie,
najLepiej o tej samej
porze, zwykLe rano,
koniecznie na czczo,
około 30–60 minut
przeD posiłkiem.

Lekarz ustala dawkę początkową
leku indywidualnie w przypadku
każdego pacjenta, w zależności od
stopnia niedoczynności tarczycy
i współistniejących chorób.
Decyzję o leczeniu utajonej niedoczynności tarczycy podejmuje
się indywidualnie w przypadku
każdego chorego. Następnie lekarz
przeprowadza kontrolne oznaczenie stężenia TSH i na podstawie
jego wyniku modyfikuje dawkę
leku. W dniu oznaczania stężenia
TSH chory nie powinien przed
badaniem przyjmować lewotyroksyny (lek należy przyjąć po pobraniu krwi). Początkowo konieczne
mogą być częstsze kontrole TSH
(co ok. 6–12 tyg.), natomiast po
stabilnym wyrównaniu niedoczynności tarczycy kontrole TSH mogą
być rzadsze (co 6–12 mies.). Należy poinformować lekarza prowadzącego o wszystkich innych
przyjmowanych lekach, niektórych
leków (np. preparatów żelaza) nie
należy bowiem przyjmować razem
z lewotyroksyną.

Objawy rozwĳają
się powoli, nawet
w ciągu kilku
lat, w miarę
stopniowego
ni��enia gru�ołu
tar�owego

czy możLiwe jest
całkowite wyLeczenie?

W przypadku pacjentów z chorobą Hashimoto i niedoczynnością
tarczycy konieczne jest przewlekłe
leczenie lewotyroksyną przez całe
życie, które – choć nie daje całkowitego wyleczenia – przywraca
zdrowie.
W przypadku rozwoju niedoczynności tarczycy u chorych z chorobą Hashimoto leczenie prowadzi
się przez całe życie.
U osób z rozpoznaną chorobą
immunologiczną większe jest również ryzyko zachorowania na inną
chorobę autoimmunologiczną, dlatego u osób z chorobą Hashimoto
konieczna może być okresowa obserwacja w kierunku innych chorób
tego typu.
co roBiĆ, aBy uniknąĆ
zachorowania?

Autoimmunologiczne choroby
tarczycy (jak np. choroba Gravesa
Ciąg dalszy na stronie 62
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i Basedowa czy choroba Hashimoto) są chorobami uwarunkowanymi
genetycznie. Nie mamy wpływu na
predyspozycję genetyczną osób obciążonych. Osoby, u których w rodzinie występują autoimmunologiczne
choroby tarczycy, powinny informować o tym lekarzy, aby uniknąć przyjmowania leków mogących wpływać
na rozwój choroby.
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Osoby te powinny również okresowo kontrolować stężenie TSH, aby
jak najszybciej rozpoznać rozwijającą się
niedoczynność tarczycy i nie dopuścić
do wystąpienia jej
ciężkich objawów.
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Ciśnieniomierz
Basic

Technologia „PAD” - wykrywa arytmię serca
Najwyższa walidacja - A/A
Mankiet stożkowy M-L (22-42 cm)
Pamięć 30 pomiarów
Wskaźnik ruchu ramienia
Wskaźnik poprawnego założenia mankietu
Gentle+® - optymalne napełnianie mankietu
Gwarancja 5 lat "door to door"
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Jedną z największych tajemnic życia,
która nurtowała ludzi od dawien dawna, jest rozwój
człowieka oraz przekazywanie cech z pokolenia na
pokolenie. Od wieków ludzi interesowało to, w jaki
sp�ób cechy są przekazywane dzieciom przez rodziców.
Pierwszym naukowcem, który opisał podstawowe
prawa dziedziczenia cech,
był Grzegorz Mendel
Ciąg dalszy na stronie 66
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M

endel dowiódł, że geny mogą być recesywne albo dominujące,
a płeć jest uwarunkowana posiadaniem odpowiednich
chromosomów. Kobieta posiada
dwa chromosomy X, mężczyzna
ma jeden chromosom X i jeden Y.
W chromosomie Y są w zasadzie
tylko geny odpowiedzialne za cechy związane z płcią męską. Geny
recesywne, znajdujące się w chromosomie X, ujawniają się u każdego
mężczyzny i występują o wiele częściej niż u kobiet. Mendel, który był
prekursorem w dziedzinie genetyki,
stworzył także prawo niezależnego
dziedziczenia cech. Udowodnił, że
przy krzyżowaniu się dwóch organizmów różniących się więcej niż
jedną cechą, każda z cech dziedziczy się niezależnie.
Badania Mendla kontynuował
inny naukowiec, Thomas Morgan,
który zauważył, że geny mogą układać się w chromosomach parami,
co powoduje dziedziczenie konkretnych cech. Chromosomy zawarte w spermie i komórce jajowej
przenoszą tysiące genów, a każdy
z nich odpowiada za jakąś cechę.
Jak już wiemy, geny dzielimy na
dominujące i recesywne. Gdy spotka się gen dominujący, odpowiedzialny na przykład za kręcone
włosy, z genem recesywnym, odpowiedzialnym za proste włosy, to najprawdopodobniej dziecko będzie
miało kręcone włosy. Nie zawsze
jednak gen silniejszy, jakim jest gen
dominujący, będzie decydującym.
Może zdarzyć się też tak, że cho-

ciaż rodzice mają ciemne włosy, to
dziecko będzie miało włosy jasne.
Wówczas należy przypuszczać, że
rodzice mogli mieć jasnowłosego
przodka i mogą być nosicielami
recesywnego genu jasnych włosów.
W chwili zapłodnienia połączyły
się dwa geny recesywne i potomek
będzie blondynem.
W przypadku koloru oczu jest
podobnie jak w przypadku włosów. Dominującym genem jest gen
odpowiedzialny za ciemną barwę
oczu. Może jednak się zdarzyć tak,
że rodzice mający brązowe oczy
będą mieć dziecko o niebieskich
oczach. Stąd nasuwa się wniosek,
że oboje rodzice mieli niebieskookich przodków i odziedziczyli po
jednym genie recesywnym, odpowiedzialnym za błękitną tęczówkę.
Natomiast jeżeli jedno z rodziców
ma dwa geny dominujące, odpowiedzialne za ciemne oczy, to jego
potomek nigdy nie będzie miał jasnych oczu.
Zielone i piwne oczy pojawiają się
u nowonarodzonych dzieci zazwyczaj wtedy, kiedy odziedziczą po
jednym wariancie odpowiedzialnym za oczy ciemnobrązowe i niebieskie. Za kolor oczu, jak i włosów,
odpowiada barwnik zwany melaniną. Jednak należy pamiętać, że
podczas powstawania melaniny
zachodzi wiele skomplikowanych
reakcji z udziałem białek, enzymów
i receptorów, które również mają
swój udział w pigmentacji. Czasami dochodzi też do pojedynczych
mutacji ważnego genu, który ma
Ciąg dalszy na stronie 68
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Badania Mendla
kontynuował inny
naukowiec, �omas Morgan,
który zauważył, że geny
mogą układać się
w chrom�omach parami,
co powoduje
dziedziczenie
konkretnych cech.
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wpływ na kolor, a jest to gen OCA2
i wówczas kolor oczu zależy od ich
umiejscowienia.
Efektem działania genów jest
również to, że kolejne pokolenia
w rodzinie w tym samym miejscu
mają znamię.
Dziedziczymy też skłonność do
znamion rożnego rodzaju: łojotokowych, naskórkowych, barwnikowych. Jeżeli mama w dojrzałym
wieku ma wiele znamion barwnikowych, to w zasadzie dziecko też
to czeka.
Grupy krwi u dzieci dziedziczone są od rodziców niezależnie od
czynnika Rh. Grupa krwi jest jedną z nielicznych cech osobniczych,
które dziedziczy się w prosty i przewidywalny sposób. Grupy krwi
A i B to grupy dominujące, podczas
gdy grupa 0 jest recesywną. Natomiast antygen Rh+, który znajduje
się na czerwonych krwinkach kwi,
jest dominujący, a Rh- to cecha
recesywna.
Naukowcy dowiedli również, że
przystojny mężczyzna przekazuje
urodę głównie córkom, a nie, jak
wcześniej sądzono, synom. Córki
przejmują urodę po ojcu i po matce.
Synowie dziedziczą po ojcu ogólną
budowę ciała i część rysów twarzy.
Synowie nie mogą liczyć, że geny,
które gwarantują urodę, przejmą
po matkach.
Nasza inteligencja również zależy
w dużej mierze od przekazanych
genów (około 70%). Naukowcy dowiedli, że około 20 tysięcy genów
bierze udział w formowaniu mó-
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zgu. Iloraz inteligencji, zdolności
muzyczne, plastyczne czy łatwość
uczenia się na przykład języków
obcych czy przedmiotów ścisłych
mają podłoże genetyczne. Pierwszy poznany gen, odpowiedzialny za inteligencję, znajduje się na
6 chromosomie. Jednak nie tylko
geny mają wpływ na inteligencję,
również wychowanie i środowisko, w którym dorastamy oraz odpowiednia stymulacja procesów
myślowych w dzieciństwie i zdolność radzenia sobie z emocjami czy
wytrwałość.
Geny znacząco wpływają też na
naszą osobowość. Niektóre cechy charakteru, jak towarzyskość,
impulsywność, determinacja czy
wytrwałość, zależą w około 40%
od odziedziczonych genów. W 11
chromosomie znajduje się odpowiedzialny za wytwarzanie dopaminy gen D4DR. Od ilości tego
neuroprzekaźnika zależy nasze samopoczucie oraz zdrowie. Kiedy
D4DR jest genem długim, wówczas zmniejsza on wrażliwość receptorów dopaminy i to powoduje
trudności w osiągnięciu dobrego
nastoju. Między innymi dlatego
niektórzy ludzie prawie zawsze są
weseli, a inni są apatyczni i bardzo
często się złoszczą.
Również w genach mamy zapisane inne cechy osobowości, jak
na przykład skłonność do agresji
czy okrucieństwa. Niestety skłonność do innych zachowań patologicznych jest też w dużym stopniu
dziedziczna.
Całe szczęście, że bardzo rzadko

następują mutacje, których wynikiem jest dodatkowy chromosom
Y, powodujący to, że niektórzy są
wyjątkowo niebezpieczni. Najlepiej
poznanym genem kontrolującym
cechy psychiczne jest gen kontrolujący oksydazę monoaminową A.
Mutacje w tym genie prowadzą do
zaburzeń w działaniu neurotransmiterów, co potęguje gwałtowną
reakcję na stres.
warianty tego
genu powiązano
z uzaLeżnieniami,
skłonnością Do
Depresji czy naDmiernej
agresji

Temperament człowieka również
jest uwarunkowany genetycznie.
Jest on związany z genami, które
odpowiadają za kodowanie od-

Efektem
działania
genów jest
również to, że
kolejne pokolenia
w rodzinie w tym
samym miejscu
mają znamię
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powiednich hormonów czy neurotransmiterów oraz czynników
kontrolujących ich uwalnianie.

nych, ponieważ uszkodzony gen nie
przekazuje poprawnych instrukcji
naszemu organizmowi.

Geny są również odpowiedzialne za wiele chorób. Znanych jest
około 7000 chorób genetycznych.
Szacuje się, że każdy człowiek jest
nosicielem 7-10 mutacji poważnych błędów w sekwencji DNA.
Mutacje genów mogą być przyczyną powstania chorób genetycz-

Gdy w rodzinie
wystąpiła jakaś wada
genetyczna,
istnieje pewne ryzyko
urodzenia chorego
dziecka

Jeżeli każde z rodziców będzie
miało po jednym genie tej samej
choroby, to ryzyko odziedziczenia choroby wynosi 25%. Większe
ryzyko zachorowania występuje
wtedy, gdy jedno z rodziców ma
gen dominujący. W tym przypadku ryzyko wzrasta nawet do... 50%.
Zdarza się również,
że dziecku zostanie
Ciąg dalszy na stronie 70
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przekazanych więcej
niż 46 chromosomów,
co grozi
upośLeDzeniem
(zespół Downa)

czym stopień niepełnosprawności może być bardzo różny.

Choroby i skłonności do niektórych schorzeń, uwarunkowane
przez geny, dzielimy na:

 choroby jednogenne - choroby, gdzie jeden gen całkowicie
determinuje daną cechę. Na te
choroby nie ma żadnego skutecznego lekarstwa. Przykładem
może być pląsawica Huntingtona.

 aberracje chromosomowe, czyli wszelkiego rodzaju zmiany
w liczbie chromosomów; w tym
przypadku zmiany genetyczne
decydują o całym życiu, przy

 choroby wielogenne i wieloczynnikowe jak cukrzyca, miażdżyca,
nadciśnienie - to pewnego rodzaju loteria, ponieważ u jednych się
ujawniają, a u innych nie. Jeśli
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jesteśmy obciążeni genetycznie
i wiemy, że taka choroba może
się u nas uaktywnić, zawsze warto
zadbać o odpowiednią dietę. Usunąć wadliwego genu nie można,
ale można łagodzić objawy.
osoBną, specjaLną
kategorię stanowią
nowotwory, których
nie DzieDziczymy,
co najwyżej pewne
skłonności Do ich
rozwoju
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W 5-10% wszystkich przypadków
zachorowań na raka stwierdza się
uwarunkowaną predyspozycję
genetyczną. Rozwój nowotworu
zależy przede wszystkim od
niepoprawnej informacji
zapisanej w kodzie genetycznym
przekazanym z pokolenia na
pokolenia poprzez zmutowany
gen.
Zwykle jednak sama predyspozycja nie wystarczy, by wystąpiło
zachorowanie. Nowotwór rozwija
się jako wypadkowa uwarunkowań

Porady z Apteki nr 04/2020

dziedzicznych czynników środowiskowych i niezdrowego stylu
życia.
Za pomocą badań genetycznych możemy z całą pewnością
dookreślić, czy posiadamy gen
odpowiedzialny za daną chorobę genetyczną, czy nie. Wiedząc
to, możemy oczywiście wdrożyć
odpowiednią dla naszego schorzenia profilaktykę, jednak wielką
tajemnicą pozostaje wciąż to, czy
i kiedy faktycznie zachorujemy na
tę chorobę.

W większości wypadków dostępne dziś badania dostarczają jedynie
wyrywkowych informacji na temat
naszego genomu i stanu zdrowia.
Na to, jakie choroby nam grożą,
wpływają oczywiście też inne elementy, takie jak informacja zapisana w nieodczytanej części naszego
genomu, środowisko i styl życia czy
historia rodzinna.
W dzisiejszych czasach w genetyce nie da się jeszcze wszystkiego
przewidzieć i nie można o czymkolwiek przesądzać.
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GALANTYNA z kurczaka
 1 kurczak
 2 odciśnięte bułki namoczone w mleku
 2 jajka
 natka pietruszki
 czubata łyżka mączki ziemniaczanej
 sól, gałka muszkatołowa, biały pieprz
 porcja włoszczyzny

Kurczaka obrać, przemielić przez maszynkę, również namoczoną bułkę, dodać jajka, przyprawy, posiekaną natkę,
mączkę i dobrze wymieszać. Masę uformować w rulon, zawinąć w grubą warstwę folii do żywności i związać. Wodę z solą
i włoszczyzną doprowadzić do wrzenia. Parzyć galantynę 1
½ h na wolnym ogniu. Ostudzić, kroić na plastry, podawać
z sosem tatarskim, chrzanowym lub musztardowym.

ŚLEDŹ w jogurcie
 4 filety śledziowe marynowane
 duży kubek jogurtu naturalnego
 2 jabłka
 2 cebule
 kolorowy pieprz

Jabłka i cebule pokroić w drobną kostkę i wymieszać z jogurtem. Rybę pokroić w paski, wyłożyć na
saleterkę i polać sosem. Na wierzch posypać grubo
zmielony kolorowy pieprz.
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To Twoja

TARCZA
ODPORNOŚCIOWA!
IDEALNY ZESTAW SKŁADNIKÓW
DLA BUDOWANIA TWOJEJ ODPORNOŚCI!

preparat zawiera dwa odpowiednio dobrane, lioﬁlizowane, żywe kultury
bakterii kwasu mlekowego (Biﬁdobacterium animalis lactis oraz Lactobacillus
rhamnosus ATCC 53103), inulinę, colostrum, witaminę c, B6 oraz rutynę.
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