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miło mi oddać w Państwa ręce wiosenny nu-
mer naszego kwartalnika.

W bieżącym numerze postaramy się przy-
bliżyć Państwu kilka zagadnień  zdrowotnych 
związanych z sezonowymi dolegliwościa-
mi. Budząca się do życia przyroda to ide-
alna zachęta do spędzania wolnych chwil 
na świeżym powietrzu. Po długich zimo-
wych miesiącach, w których wszystkim nam 
doskwiera brak słońca, możliwość długie-
go spaceru staje się wyjątkowo atrakcyjną 
perspektywą.

Wiosenne miesiące to dla wielu ludzi mo-
ment zwiększonej aktywności fizycznej. 
W związku z tym postanowiliśmy zwrócić 
Państwa uwagę na kwestie związane z odży-
waniem podczas treningów oraz odpowied-
niego nawadniania organizmu.

Chciałabym również polecić Państwa uwa-
dze artykuł o właściwościach herbaty. Polska 
plasuje się w światowej czołówce krajów 
o najwyższym spożyciu tego napoju, warto 
więc dowiedzieć się więcej na temat jego 
zdrowotnych właściwości. Filiżanka dobrej 
herbaty, poza walorami smakowymi, może 
dostarczyć ludzkiemu organizmowi cen-
nych substancji - po szczegóły zapraszam 
do artykułu. 

Życzę Państwu przyjemnej lektury!

Anna Boryka
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N astępują wskutek spożycia po-
karmów lub napojów skażonych 
bakteriami lub toksynami. La-

to służy nam, ale bakterie i wirusy też lubią 
wysokie temperatury, gdyż wówczas łatwo 
im się rozprzestrzeniać. W sprzyjających 
warunkach, czyli w odpowiedniej tempera-
turze, wilgotności i przy odpowiednich skład-
nikach odżywczych, z jednej bakterii mogą 
namnożyć się miliony. im więcej bakterii, 
tym większa szansa, że zachorujemy. Wy-
starczy drobne zaniedbanie, aby zadomowiły 
się w mięsie, nabiale, warzywach, owocach, 
a nawet w wodzie.

zarazki, które powodują zatrucia pokarmo-
we roznoszą ludzie, zwierzęta, znajdują się 
w glebie, a źródłem zakażenia są produkty 
spożywcze. zatrucia pokarmowe przeważnie 
nie trwają długo, bo od 1-3 dni i zależą od ro-

Zatrucia 
letnie zagrożenie

zatrucia pokarmowe, które często zdarzają się latem, to 
choroby mające zwykle łagodny przebieg, ale mogą też 

w skrajnych przypadkach być nawet śmiertelne

pokarmowe 

dzaju bakterii i od stanu zdrowia zainfekowa-
nej osoby. W większości przypadków chorzy 
wracają do całkowitego zdrowia w ciągu ty-
godnia. tylko w nielicznych sytuacjach zatru-
cie może mieć poważny przebieg, uszkodzić 
układ nerwowy i doprowadzić do paraliżu 
bądź zgonu.

Bakterie, które najczęściej 
powodują infekcje, to: 

Salmonella, Campylobacter,  
E Coli, jad kiełbasiany 

 okres wylęgania choroby bywa różny, 
w każdym przypadku inny. Czasami obja-
wy zatrucia pokarmowego pojawiają się 
w czasie 30 minut, a w innym przypadku po 
paru godzinach. Bywa czasami też, że obja-
wy pojawiają się po paru dniach, nawet do 
tygodnia.
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Zatrucia pokarmowe

Salmonella enterica
Bakterie Salmonella enterica są odpowie-

dzialne za większość zatruć pokarmowych. 
znajdują się w mięsie i jego przetworach, 
drobiu, jajkach i ich przetworach oraz rybach, 
twarogach, serach, a nawet w sokach owoco-
wych. zatrucie pałeczkami salmonelli może 
przytrafić się każdemu. Najczęściej zakażo-
ne są jaja oraz surowe mięso drobiowe. Po 
każdym kontakcie z tymi produktami należy 
dokładnie myć ręce. zakażona żywność ni-
czym się nie różni od zdrowej. Nie pokrywa 
się żadnym nalotem, nie pachnie brzydko, 
a do zakażenia układu trawiennego wystar-
czy 20 sztuk tych groźnych bakterii. Majonez, 
tatar, kremy, lody, zupy dla niemowląt oraz 
inne potrawy, do których dodajemy surowe 
jajka oraz pasztety, krokiety, pierogi, galaret-
ki, są najczęstszą przyczyną zatruć. 

Wystrzegajmy się 
przede Wszystkim 
spożyWania lodóW 
i różnych kremóW 
z nieWiadomego 
źródła. 

r e k l a m a
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Wystrzegajmy się przede wszystkim spo-
żywania lodów i różnych kremów z niewiado-
mego źródła. Pałeczki tej bakterii upodobały 
sobie ciepło, wilgoć, białko i w warunkach 
bogatych w te elementy mogą żyć poza orga-
nizmem żywym nawet przez kilka miesięcy. 
objawy zatrucia pojawiają się zazwyczaj już 
po kilku - kilkunastu godzinach od zakażenia. 
Są to silne bóle brzucha, biegunka, nudno-
ści i wymioty. 

W przypadku zatrucia pałeczkami salmo-
nelli chory powinien dużo pić, aby nie dopu-
ścić do odwodnienia organizmu. Salmonella 
jest chorobą nieprzyjemną i niebezpieczną, 
gdyż może doprowadzić do zakażenia narzą-
dów wewnętrznych i chorób stawów. Lecze-
nie przeważnie ogranicza się do stosowania 
odpowiedniej diety i zażywania węgla leczni-
czego lub smecty. Jeśli objawy nie ustępują, 
po 2-3 dniach należy udać się do lekarza.

 Campylobacter jejuni
Nowym liderem zakażeń pokarmowych jest 

najmniejsza znana bakteria - Campylobac-
ter jejuni. Szczyt zachorowań przypada na 
miesiące letnie. Bakteria ta upodobała sobie 
wody gruntowe (strumienie), mleko, tuszki 
drobiu. Wywołuje objawy ostrej biegunki, za-
palenie żołądka i jelit, pozostawiając owrzo-
dzenie. objawy powodowane przez bakterię 
Campylobacter przypominają zapalenie wy-
rostka robaczkowego - szczególnie u dzieci. 
do najczęstszych objawów należą gorączka, 
nudności, utrata łaknienia, złe samopoczucie. 
okres upływający od momentu wniknięcia 
bakterii do wystąpienia pierwszych objawów 
to często 2-4 dni i mogą trwać do 21 dni. Naj-
częściej ustępują po tygodniu. Jeśli nato-
miast objawy zatrucia trwają dłużej niż 7 dni 
i występuje wysoka gorączka, krew w stolcu 
i liczba wypróżnień jest większa niż 8 razy na 
dobę, to należy zgłosić się do lekarza.

E. Coli
e. Coli, czyli pałeczka okrężnicy, to również 

bardzo groźna bakteria, która powoduje cięż-
kie zatrucia pokarmowe i zdarza się dosyć 
często. Bywa, że takie zatrucie może nawet 
skończyć się śmiercią osoby zakażonej. 
Bakteria e. Coli wchodzi w skład flory bak-
teryjnej jelita grubego człowieka i zwierząt 
stałocieplnych. Bakterie te są bardzo po-
żyteczne w jelicie grubym, jednak w innych 
miejscach organizmu są niebezpieczne. Pa-
łeczki okrężnicy mogą znaleźć się w każdym 
produkcie, ponieważ przenoszą je owady, 
zwłaszcza muchy. zwykłe bakterie e. Coli 
powodują zatrucia pokarmowe, które mogą 
mieć różny przebieg. 

w wyniku zakażenia dochodzi do wynisz-
czających biegunek choleropodobnych, 
czerwonkopodobnych, a w konsekwencji 
nawet do zakrzepicy.

Bakterie Salmonella 
enterica są odpowiedzialne 

za większość zatruć 
pokarmowych. Znajdują 

się w mięsie i jego 
przetworach, drobiu, 

jajkach i ich przetworach 
oraz rybach, twarogach, 

serach, a nawet w sokach 
owocowych. 
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Zatrucia pokarmowe 

Jad kiełbasiany
Najgroźniejszą bakterią powodującą ska-

żenie żywności, zwłaszcza mrożonej i prze-
chowywanej w lodówce, jest jad kiełbasiany. 
toksyna ta produkowana jest przez bytujące 
w ziemi laseczki Clostridium Botulinum. 

 Jeśli toksyna ta dostanie się do organi-
zmu drogą pokarmową, to w ciągu 18 godzin 
powoduje zawroty głowy, opadanie powiek, 
trudności w mówieniu, podwójne widzenie, 
ślinotok, suchość w ustach, rozszerzone 
źrenice, światłowstręt. W wyniku porażenia 
perystaltyki jelit pojawiają się zaparcia i pro-
blemy z oddawaniem moczu, słabną mięśnie. 
zatrucie następuje zwykle na skutek spożycia 
nieświeżych wędlin. Może również wystąpić 
po zjedzeniu konserw mięsnych, rybnych, 
a nawet jarzynowych. 

Należy unikać spożywania konserw 
i wszystkich pakowanych produktów spo-

żywczych po terminie ważności. Gdy denko 
puszki jest wypukłe, a przy otwieraniu słyszy 
się charakterystyczny syk, to można podej-
rzewać, że produkt ten jest zakażony jadem 
kiełbasianym. 

trzeba zwrócić uwagę, czy produkty, 
które chcemy zjeść, nie pachną zjełcza-
łym tłuszczem, bo właśnie tak pachną 
zakażone jadem. Jeżeli wystąpią objawy 
sugerujące zatruciem jadem kiełbasia-
nym, trzeba spowodować wymioty i we-
zwać lekarza. 

 Leczenie odbywa się w szpitalu. We wcze-
snym okresie choroby wystarczy płukanie 
żołądka i jelit oraz podanie antybotulinowej 
surowicy. zatrucia toksyną botulinową (ja-
dem kiełbasianym) są bardzo poważne, gdyż 
około 25% to przypadki ciężkie, w których 
może nastąpić zachłystowe zapalenie płuc, 
niewydolność oddechowa i zatrzymanie akcji 
serca, a w konsekwencji śmierć.

pałeczki okrężnicy (e. coli) mogą 
znaleźć się W każdym produkcie, 

ponieWaż przenoszą je oWady, 
zWłaszcza muchy
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Aby wypoczynek letni, na który przecież czekamy cały 
rok, nie został przerwany zatruciem pokarmowym, trzeba 
pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny, 

a mianowicie należy:

Myć ręce  
przed i po jedzeniu

Myć ręce  
po skorzystaniu z ubikacji

OwOce 
i warzywa  

myć pod bieżącą wodą
Pić tylkO 
przegotowaną wodę

SPrawdzać terMiny  
przydatności do spożycia 

kupowanych produktów

zwracać uwagę,  
czy obsługa sprzedająca produkty 
spożywcze ma czyste ręce

nie 
zaMrażać 
produktów, które 

się rozmroziły

wydzielać Oddzielne MiejSce 
w lodówce na surowe mięso, tuszki drobiu i jaja, 

aby nie stykały się z innymi produktami

SkOruPki jaj 
przed rozbiciem 
parzyć wrzątkiem 
przez kilka sekund

unikać POtraw 
z surowego mięsa

BardzO dOkładnie, 
najlepiej wrzątkiem, myć 
deseczki i noże używane 
do przyrządzania mięsa

Zatrucia pokarmowe 
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Jak walczyć z nowotworem?

,MADRY SPOSOB

NA KATAR

.

-

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.

*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

Zawiera kwas hialuronowy

B
EZ KONSER WANTÓ

W

odblokowuje zatkany 
nos i przyspiesza 

gojenie

Zawiera deksopantenol

B
EZ KONSER WANTÓ

W
Odblokowuje 
zatkany nos

i nawilZa

r e k l a m a
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ASTYGMATYZM  
Niezborność
oczy dostarczają naszemu mózgowi 80% 
wiedzy o otaczającym świecie. Wykorzystują przy 
tym 75% wszystkich bezpośrednio łączonych 
z mózgiem połączeń nerwowych, a w procesie 
analizy sygnałów odbieranych przez narząd 
wzroku zaangażowanych jest aż 10% wszystkich 
komórek mózgowych

oka
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aStYGmatYZm

O czy są jedyną częścią ciała ludz-
kiego, która nigdy nie potrzebuje 
odpoczynku, zawsze są gotowe do 

działania. Człowiek ma oczy stereoskopowe. 
każde z oczu odbiera minimalnie inny ob-
raz, który scala się w ośrodkach wzrokowych 
i umożliwia widzenie przestrzenne, jednak 
tylko w pewnych odległościach, do około 
50 metrów. Światło wpadające do oka bie-
gnie przez rogówkę, koronę przednią oka, 
soczewkę i ciało szkliste, by zakończyć swą 
wędrówkę na siatkówce, wywołując wrażenie 
wzrokowe, przekazywane do mózgu za po-
średnictwem nerwów. rogówka wraz z cieczą 
wodnistą, soczewką i ciałem szklistym sta-
nowią układ skupiający promienie świetlne 
tak, by na siatkówce pojawił się ostry obraz 
i dawał jak najostrzejsze wrażenie wzrokowe. 

Soczewka ma możliwość zmiany swojego 
kształtu, a co za tym idzie mocy optycznej. 
ostre widzenie uzyskiwane jest wtedy, gdy 
ognisko obrazowe pokrywa się z siatkówką. 
W przypadku gdy oko nie jest w stanie zo-
gniskować światła dokładnie na siatkówce, 
wówczas mówimy o wadach wzroku.

Astygmatyzm jest 
jedną z najczęstszych 

wad wzroku.  
Objawia się:

 � trudnościami w ogniskowaniu widzia-
nych obiektów,

 � mrużeniem i tarciem oczu,
 � przekrzywianiem głowy,
 � czołowymi bólami głowy,
 � widzeniem zamglonych obrazów zarówno 

z bliska jak i z daleka.

OBraz widziany  
Przez aStygMatyka  

jest niewyraźny, 
zniekształcony, zamglony 

w różnych osiach widzenia. 
Można go porównać do obrazu 
widzianego w gabinecie luster. 

W prawidłowo zbudowanym oku promienie 
skupiają się na siatkówce w jednym punkcie, 
natomiast u astygmatyka, z powodu nieprawi-
dłowości krzywizn, wpadająca do oka wiązka 
promieni po załamaniu skupia się w dwóch 
punktach i wówczas powstaje nieostry obraz. 
osoby cierpiące na astygmatyzm widzą na 
przykład gwiazdy jako plamki, linie proste 
jako krzywe. Nie widzą jednocześnie równie 
ostro linii pionowych i poziomych. Widzą na 
przykład wyraźnie tylko jedno ramię krzyża. 

Linie pionowe mogą wydawać się jaśniejsze 
w porównaniu z liniami poziomymi. astyg-
matyk nie widzi różnicy w kącie nachylenia 
przedmiotu, dlatego może coś krzywo przy-
kleić lub powiesić. W astygmatyzmie kształt 
rogówki jest nieregularny i nie jest wycinkiem 
kuli, lecz przypomina wycinek piłki do rugby. 
W takich przypadkach mówimy o astygmaty-
zmie rogówkowym. Południki główne, według 
których załamywane jest światło astygmatycz-
ne rogówki, są różnej mocy. Jeśli południki 
główne są prostopadłe względem siebie, 
mamy do czynienia z astygmatyzmem re-
gularnym, jeśli nie są prostopadłe, mówimy 
o nieregularnym. 

astygmatyzm nieregularny pojawia się 
gdy rogówka nie ma gładkiej, regularnej po-
wierzchni. astygmatyzm nieregularny często 
bywa wynikiem choroby, urazu lub operacji.
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obok astygmatyzmu rogówkowego można 
rozróżnić jeszcze astygmatyzm spowodo-
wany nieprawidłowym kształtem soczewek. 
W sytuacji gdy rogówka posiada prawidłowy 
kształt, a soczewka wykazuje nieprawidłowe 
funkcje, to efektem tego jest również nie-
prawidłowe widzenie. astygmatyzm soczew-
kowy przeważnie tworzy się w późniejszym 
wieku na skutek zmian w budowie soczewki, 
bywa też spowodowany przez zaćmę.

Niezborność oka jest mierzona w diop-
triach. Wielkość do 1 dioptrii oznacza niski 
astygmatyzm, wysoki jest mierzony od 2 
dioptrii, a bardzo wysoki powyżej 3 dioptrii.

W zależności od 
charakteru krzywizny 
rogówki rozróżniamy 

astygmatyzm:
 � NadwzroCzNy, w którym oba ogniska 

są poza siatkówką oka,
 � krótkowzroCzNy, gdzie oba ogni-

ska są przed siatkówką oka,
 � MieSzaNy - występuje wówczas, gdy 

jedno ognisko jest przed drugim,
 � NieprawidŁowy - powstaje wtedy, 

gdy krzywa rogówki jest nierównomierna 
według oddzielnej osi. Jest to najtrud-
niejsza forma astygmatyzmu do korekcji. 

astygmatyzm jest wadą, którą koryguje się 
odpowiednimi okularami (soczewki okularów 
są tak ukształtowane, aby przeciwdziałały nie-
naturalnemu kształtowi rogówki lub soczewki), 
soczewkami kontaktowymi (soczewki toryczne 
stosowane w przypadku niezborności są tak 
skonstruowane, aby powracały do tej samej 
pozycji za każdym razem, gdy oko mrugnie, 
nadrabiając nieprawidłowości krzywizny ro-
gówki) lub operacyjnie (chirurg wykorzystuje 
laser w celu zmiany kształtu rogówki). 

Astygmatyzm często 
występuje w połączeniu 

z krótkowzrocznością lub 
nadwzrocznością 

Jest bardzo powszechny i większość z nas 
ma niewielki astygmatyzm (fizjologiczny), 
który nie wpływa na ostrość widzenia i nie 
wymaga korekcji. Przy niewielkim astygma-
tyzmie objawem może być jedynie częste 
mruganie, ponieważ osoby z tą wadą wzro-
ku starają się uzyskać ostry obraz poprzez 
nagłe zmiany ogniskowej.

Dzisiejszy tryb życia to dla 
oczu nie lada wyzwanie 

Natura przystosowała je do widzenia z bli-
ska i z daleka, a my codziennie, przez wiele 
godzin wpatrujemy się w drgający moni-

r e k l a m a
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tor komputera, telewizor, książkę czy inne 
blisko znajdujące się przedmioty. oczom 
ponadto szkodzi kurz, chemikalia czy kli-
matyzacja. efektem jest to, że prawie 30% 
młodych ludzi widzi nieostro. kiedy bolą 
nas oczy, często tłumaczymy sobie, że to 
przecież normalne i najczęściej bagateli-
zujemy sytuację. 

kiedy już zdecydujemy się na wizytę u le-
karza okulisty przeważnie jest już za późno 
na to, by okulary nosić tylko do kompute-
ra. Profilaktycznie wzrok należy badać co 
kilka lat, ale jeżeli zauważymy jakieś ob-
jawy przeszkadzające nam w wykonywa-
niu codziennych zajęć, powinniśmy udać 
się do okulisty, bo tylko on na podstawie 
przeprowadzonych badań określi, jaką 
mamy wadę i wybierze najlepszą metodę 
do jej korekcji.

praWie 30% młodych 
ludzi Widzi nieostro

aStYGmatYZm
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C hodzi o nowatorską metodę le-
czenia przyczynowego, wykorzy-
stującego rolę własnych komórek 

obronnych, jakimi są limfocyty typy t regu-
latorowe (treg). Wieloletnie badania pro-
wadzone przez profesora trzonkowskiego 
rozpoczęły się jeszcze w trakcie jego stypen-
dium naukowego w Stanach zjednoczonych, 
a następnie kontynuowane były w zakładzie 
immunologii Gdańskiego Uniwersytetu Me-
dycznego. Pod koniec ubiegłego roku meto-
da została oficjalnie uznana i opublikowana 
przez liczące się towarzystwa medyczne.

terapia została zastosowana u trzy-
dzieściorga małych pacjentów. W efekcie 
u niemal wszystkich zmniejszono dawkę 
przyjmowanej dotychczas insuliny, natomiast 
u dwojga – całkowicie z niej zrezygnowano. 
Szczepionka zwiększyła również stężenie 
peptydu C, co oznacza, że organizm małych 
pacjentów zwiększył produkcję własnej insu-
liny (zmniejszenie dawek insuliny może być 

również spowodowane zwiększeniem wraż-
liwości na insulinę). to kolejne już badanie 
potwierdzające skuteczność szczepionki 
u dzieci ze świeżo zdiagnozowaną cukrzycą. 

pierwsze próby prowadzono w 2012 ro-
ku, również na uniwersytecie w Gdańsku, 
i wyniki były równie optymistyczne. Na 
razie badania są prowadzone z udziałem 
dzieci w wieku 9-10 lat. warunkiem rozpo-
częcia terapii jest waga dziecka powyżej 
30 kilogramów.

Niestety, specjaliści w uczelnianym labora-
torium są w stanie wyprodukować zaledwie 
maksymalnie 2 szczepionki treg miesięcz-
nie. tymczasem potrzeba znacznie więcej 
(co najmniej 30 dzieci miesięcznie). Cena 
takiej produkcji wynosi około 30 tysięcy PLN 
i jest i tak stosunkowo niska w porównaniu 
z produkcją takich szczepionek w zagra-
nicznych laboratoriach. tam koszt wynosi od 
35 do 50 tysięcy dolarów. obniżenie kosz-

Szczepionka  
z limfocytów typu Treg 

zatrzymuje rozwój 
cukrzycy typu I

Naukowcy z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, pod 
kierownictwem prof. dr. hab. Piotra trzonkowskiego, opracowali 
szczepionkę, która prowadzi do remisji cukrzycy typu i u dzieci. 

Szczepionka jest skuteczna, jeśli jest podana na początku choroby
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SZcZepionka Z limfocYtów tYpu treG

tów było możliwe dzięki temu, że naukowcy 
z Gdańska opracowali własną, innowacyjną 
metodę. ale cena nadal jest wysoka. aby 
uruchomić produkcję szczepionki treg na 
szerszą skalę, niezbędna jest protekcja ze 
strony państwa. z informacji, które docierają 
wynika, że Ministerstwo infrastruktury w po-
rozumieniu z Ministerstwem Nauki szukają 
rozwiązań, które mogłyby uruchomić produk-
cję w szerszym zakresie. Gdańscy naukowcy 
podkreślają, że treg powinna być w całości 
polskim projektem, włącznie z produkcją.

Limfocyty treg Cd4(+)Cd25(+)FoxP3(+) 
produkowane są przez zdrowy organizm 
i chronią nas przed alergiami i chorobami 
immunologicznymi, a także przed odrzu-
ceniem organów oraz szpiku po przeszcze-
pach. Naukowcy z Uniwersytetu w Gdańsku 
jako pierwsi na świecie zastosowali terapię 
komórkami treg, zapobiegając odrzutowi 
organu po przeszczepie. Bazując na tym 
odkryciu polskich naukowców badania nad 
komórkami treg w zapobieganiu cukrzycy 
typu 1 prowadzi się w wielu ośrodkach na 
świecie, również w Gdańsku, w klinice Pedia-
trii, diabetologii i endokrynologii. Naukowcy 
również pracują nad zastosowaniem takiej 
terapii w leczeniu stwardnienia rozsianego.

Szczepionka produkowana jest z wła-
snych limfocytów t regulatorowych 
(treg) uzyskanych z krwi obwodowej 
dziecka. komórki są następnie namnaża-
ne w laboratorium (można zwielokrotnić ich 
liczbę do 1000 razy i uzyskać około 1 mld 
komórek) oraz podawane zwrotnie dziecku. 

Szczepionka nie wywołuje żadnych skut-
ków ubocznych i jest całkowicie bezpiecz-
na. Nie upośledza również działania układu 
odpornościowego względem prawdziwych 
patogenów wywołujących choroby inwazyjne. 
Szczepionkę stosuje się na wczesnym etapie 

terapia została zastosoWana 
u trzydzieściorga małych pacjentóW. 

W efekcie u niemal Wszystkich 
zmniejszono daWkę przyjmoWanej 

dotychczas insuliny

rozwoju cukrzycy – zanim objawy wystąpią 
lub do 6 miesięcy po diagnozie. Limfocyty 
treg regulują działanie układu odpornościo-
wego i chronią przed atakiem na komórki be-
ta trzustki, umożliwiając regenerację organu 
i zwiększenie produkcji insuliny. Szczepionka 
jest więc metodą zapobiegania rozwojowi 
cukrzycy typu i. Może być również stosowa-
na w połączeniu z przeszczepem trzustki lub 
przeszczepem komórek wysp trzustkowych.
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Cukrzyca typu I to 
rodzaj choroby 

autoimmunologicznej, co 
oznacza, że bezpośrednią 

przyczyną choroby jest błąd 
w działaniu naszego układu 

odpornościowego. 
W jego wyniku organizm dokonuje auto-

agresji i niszczy własne, zdrowe komórki 
trzustki. Mimo wielu badań w kierunku zro-
zumienia mechanizmu rozwoju choroby, 
przyczyny cukrzycy typu i nadal nie są do 
końca znane. Cukrzycy typu i na obecny 
stan wiedzy nie da się zapobiegać. Jak to się 
dzieje, że organizm atakuje własne zdrowe 
komórki? Badacze wyodrębnili pewien ro-
dzaj białych krwinek, zwanych limfocytami t 
cytotoksycznymi (limfocyty tc). te krwinki to 
przeciwciała, które czasem zostają błędnie 
zaprogramowane. W rezultacie tego błędu 
atakują one zdrowe komórki beta trzustki, 
produkujące insulinę. Co ciekawe, limfocyty 
tc dość często zostają niewłaściwie zapro-
gramowane, co jest później jednak korygowa-
ne. Limfocyty treg – limfocyty regulatorowe 
- naprawiają limfocyty tc i większość z nas 
nie odczuwa żadnych skutków tej pomyłki. 
Niestety w przypadku cukrzycy typu i limfo-
cyty treg nie działają i uszkodzone limfocyty 
tc mają wolną drogę aby niszczyć komórki 
beta trzustki. Mechanizm ten znany jest na-
ukowcom od bardzo dawna, jednak wciąż 
trudno o odpowiedź na pytanie dlaczego tak 
właśnie się dzieje.

Cukrzyca typu I w dużej 
mierze jest zaprogramowana 
poprzez odziedziczone geny. 
Nie są one jednak jedynym czynnikiem pre-

dysponującym do rozwoju tej groźnej cho-
roby. Sam fakt posiadania takich genów nie 
jest jednoznacznym wyrokiem skazującym 

r e k l a m a
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człowieka na cukrzycę typu i. aby nastąpił 
rozwój choroby, konieczne jest zaistnienie 
czynników zewnętrznych, nazywanych często 
środowiskowymi. Według badań, poniższe 
czynniki środowiskowe odgrywają istotną 
rolę w aktywowaniu genów cukrzycy typu i. 
Naukowcy podejrzewają, że głównym podej-
rzanym są infekcje wirusowe, aczkolwiek ta 
hipoteza nadal wymaga dalszych badań, aby 
ją ostatecznie potwierdzić. Jednym z rodza-
jów wirusów posądzanych o wywoływanie cu-
krzycy typu i są enterowirusy. enterowirusy to 
grupa około 100 wirusów. Wirusy te powodują 
rozmaite rodzaje infekcji, od przeziębień po 
zapalenie mózgowe, choroby skóry czy za-
palenia mięśnia sercowego. Niektóre z nich 
przechodzimy bezobjawowo. 

!
Rozwojowi cukrzycy typu 
I może sprzyjać również 

sposób odżywiania 
w okresie niemowlęcym. 

krótki okres karmienia piersią, wcze-
sne włączenie mleka krowiego, poda-
wanie pokarmów zawierających gluten 
oraz wczesne włączanie do diety dziecka 
owoców i niektórych warzyw może zna-
cząco wpłynąć na odblokowanie genów 
odpowiedzialnych za powstawanie cu-
krzycy typu i. 

obecnie prowadzone jest dziesięcio-
letnie badanie o wymiarze międzyna-
rodowym, które zbiera dane o wpływie 
diety na rozwój cukrzycy. 

Szczyt infekcji przypada na późne lato 
i jesień, a szczyt zachorowań na cukrzy-
cę typu i przypada na późną zimę, co 
również może świadczyć o powiązaniu. 
W ośrodkach badawczych naukowcy 
gromadzą dowody potwierdzające za-
leżność rozwoju cukrzycy typu i od prze-
bytej grypy bądź przeziębienia.

Już dawno zauważono, że im chłodniejszy 
klimat, tym większa ilość zachorowań na cu-
krzycę typu i – na przykład ilość zachorowań 
w afryce jest nieporównywalnie mniejsza 
w porównaniu ze Skandynawią. Jedna z teorii 
mówi o tym, iż zwiększone ryzyko zachoro-
wania jest powiązane z niedoborem wita-
miny d. Niedobór witaminy d jest zazwyczaj 
większy w krajach o chłodniejszym klimacie, 
dłuższej zimie i krótszym lecie. W rezultacie 
mieszkańcy Norwegii czy kanady mają wielo-
krotnie zwiększone szanse zachorowania niż 
mieszkańcy Stanów zjednoczonych. teoria 
ta została potwierdzona w wielu badaniach – 
deficyt witaminy d przyczynia się do większej 
zachorowalności na cukrzycę typu i.

SZcZepionka Z limfocYtów tYpu treG
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* IQVIA, Sprzedaż ilościowa, Kategoria leków przeciwgorączkowych i przeciwbólowych dla dzieci, MAT 19; Nurofen FC Brands Dipstick 2018
NUROFEN DLA DZIECI FORTE TRUSKAWKOWY, POMARAŃCZOWY Ibuprofenum 40 mg/ml, zawiesina doustna. Wskazania do stosowania: Objawowe, krótkotrwałe leczenie bólu o nasileniu małym do umiarkowanego oraz gorączki. Przeciwwskazania: 
nadwrażliwość na substancje czynną ibuprofen lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; reakcje nadwrażliwości (np. skurcz oskrzeli, astma, nieżyt błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka) w wywiadzie powiązane 
z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego, ibuprofenu lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ); krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego powiązane z wcześniejszą terapią lekami z grupy NLPZ w wywiadzie; czynna 
lub nawracająca w wywiadzie choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy lub z krwotokiem (dwa lub więcej niezależnych, potwierdzonych przypadków owrzodzenia lub krwawienia); krwawienie z naczyń-mózgowych lub z inne czynne krwawienie; 
ciężka niewydolność: wątroby, nerek lub serca klasa (IV wg NYHA); zaburzenia wytwarzania krwi o nieustalonym pochodzeniu; ostatni trymestr ciąży; ciężkie odwodnienie (wywołane wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów).  
Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.  RB-M-30901

NR 1 WŚRÓD MAM*

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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dekarboksylazie kwasu glutamino-
wego, iCa – przeciwwyspowe, iaa – 
przeciwinsulinowe) – wysokie miano 
jednego z przeciwciał (4-krotność nor-
my) lub niskie miana dwóch lub trzech 
przeciwciał (2-4-krotność normy)

 � całkowite zapotrzebowanie na insulinę 
< 0,5 j./kg masy ciała/dobę oraz brak 
tendencji do zwiększania się zapotrze-

aby zostać wstępnie zakwalifikowanym 
do programu badawczego „terapia ko-
mórkowa cukrzycy typu 1 w oparciu o na-
mnożone sztucznie limfocyty regulatorowe 
Cd4+Cd25+Cd127 oraz przeciwciało an-
ty-Cd20 – badanie randomizowane”, na-
leży spełnić szereg wstępnych warunków:

 � wiek 8-16 lat
 � polskie obywatelstwo
 � masa ciała powyżej 30 kg
 � wczesna faza cukrzycy – pierwsze 3 

miesiące trwania choroby bądź ni-
skie dawki insuliny

 � poziom C-peptydu na czczo przy roz-
poznaniu cukrzycy >0,7 ng/ml przy 
glikemii nie wyższej niż 130 mg/dl

 � dodatnie miano autoprzeciwciał po-
twierdzających destrukcję komórek 
beta trzustki (anty-Gad – przeciw 

Jak się zakwalifikować 
do programu 

badawczego szczepionki 
z limfocytami  

Treg przeciwko  
cukrzycy typu I?
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bowania w kolejnych tygodniach terapii 
insulinowej

 � nieprzyjmowanie na stałe innych leków 
poza insuliną (nie dotyczy witaminy d)

 � brak chorób współistniejących oraz prze-
bytych, w szczególności: zaburzeń układu 
krwiotwórczego (niedokrwistość, limfo-
penia, neutropenia, małopłytkowość), 
nowotworów, zakrzepicy, nadciśnienia 
tętniczego, makroalbuminurii, 
retinopatii, niedoboru iga, 
układowych zakażeń grzy-
biczych, aktywnego 
zakażenia wirusem 
eBV, przebytego 
lub aktywnego 
zakażenia wiru-
sem HiV, HCV, 
HBV, prątkiem 
gruźlicy, krętkiem kiły.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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Leczenie może być rozpoczęte u osób 
z pełną świadomością cukrzycy, wyra-
żających wolę współpracy. Pacjenci nie 
powinni chorować na choroby psychicz-
ne oraz być wolni od nałogów.

SZcZepionka Z limfocYtów tYpu treG
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M ięśnie w naszym organizmie 
pełnią różne funkcje, w zależ-
ności od rodzaju. tak więc:

 � mięśnie szkieletowe umożliwiają ruchy 
kończyn i całego ciała

 � mięśnie gładkie odpowiadają za funkcjo-
nowanie narządów wewnętrznych

 � mięsień sercowy napędza przepływ krwi 
w organizmie

Mięśnie szkieletowe

Mięśnie szkieletowe (poprzecznie prążko-
wane) zbudowane są z długich, cylindrycz-
nych komórek, posiadających wiele jąder. 
Widoczne jest na nich poprzeczne prążko-
wanie, wynikające z naprzemiennego wystę-
powania różnego rodzaju włókienek. Skurcz 
tych mięśni następuje szybko i trwa krótko. 
Szybko również następuje zmęczenie. dzia-
łanie ich podlega naszej woli. Mięśnie te są 
przyczepione do kości szkieletu i dzięki nim 
możemy aktywnie się poruszać.

Mięśnie gładkie

Mięśnie gładkie tworzone są przez komórki 
jednojądrowe o kształcie wrzecionowatym. 

Nie widać tu prążkowania. Skurcz i rozkurcz 
mięśni gładkich są powolne, mogą utrzymy-
wać się przez długi czas. Funkcjonowanie ich 
nie podlega naszej woli i nie następuje zmę-
czenie. ten rodzaj mięśni wyściela przewody 
układów i narządów wewnętrznych - przewód 
pokarmowy, naczynia krwionośne, przewody 
wyprowadzające gruczołów. Występują też 
w innych narządach, np. w obrębie układu 
wydalniczego, oddechowego itp.

Mięsień sercowy

Mięsień sercowy jest odmianą mięśni 
poprzecznie prążkowanych - komórki są 
wielojądrowe i również widoczne są naprze-
mienne włókienka jasne i ciemne. Włókna te-
go mięśnia nie tworzą jednak zwartej tkanki, 
ale tworzą rozgałęzienia. Funkcjonowanie 
mięśnia sercowego nie podlega naszej woli, 
posiada on bowiem własny mechanizm re-
gulujący pracę. tworzą go wyspecjalizowane 
komórki mięśniowe, zlokalizowane w prawym 
przedsionku (na tylnej ścianie) - jest to tzw. 
rozrusznik serca. Łączy on w sobie właści-
wości komórek mięśniowych oraz nerwo-
wych. Skurcze są rytmiczne, a mięsień nie 
ulega zmęczeniu, jest bowiem stale zaopa-
trywany w duże ilości tlenu oraz substancji 
odżywczych.

Siła mięśni
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Siła mięśni

Funkcjonowanie 
mięśni szkieletowych
komórka mięśnia szkieletowego jest dłu-

gim włóknem wypełnionym mniejszymi 
włókienkami - miofibrylami, osiągającymi 
długość całego włókna. Włókno mięśniowe 
otoczone jest systemem błon, w których znaj-
dują się kanaliki zawierające jony wapnia, 
biorące udział w skurczu oraz liczne mito-
chondria, wytwarzające duże ilości energii. 
Na całej długości miofibryli można wyróżnić 
krótkie odcinki, będące jej podstawowymi 
jednostkami strukturalnymi - sarkomery. Sar-
komery oddzielone są od siebie poprzecz-
nymi błonkami granicznymi. W budowie 
miofibryli wyróżnia się dwa rodzaje włókienek 
(filamentów) - cienkie, zbudowane z białka 
aktyny oraz grube, zbudowane z miozyny. 

aktyna i miozyna to białka charakterystycz-
ne dla budowy mięśni. Filamenty aktynowe 
jednym końcem są przyczepione do po-
przecznej błonki rozdzielającej sarkomery, 
a drugi, wolny koniec dochodzi mniej więcej 

do połowy długości sarkomery i nakłada się 
na koniec filamentu aktynowego przyczepio-
nego do błonki po przeciwnej stronie.  Po-
środku sarkomeru, pomiędzy włókienkami 
z aktyny, znajdują się filamenty miozynowe, 
nie przyczepione nigdzie. zgrupowanie gru-
bych włókienek miozynowych w środku sarko-
meru daje efekt ciemnych prążków w obrazie 
mikroskopowym włókna mięśniowego. ob-
szary, gdzie nie ma filamentów miozynowych, 
ale tylko cienkie, aktynowe, są widoczne jako 
prążki jasne.

Skurcz mięśnia podlega działaniu układu 
nerwowego. impuls biegnący odpowiednim 
nerwem dociera do zakończenia nerwowego 
w błonie otaczającej włókno mięśniowe. W sy-
napsie tej uwolniony zostaje neuroprzekaźnik, 
który pobudza uwalnianie jonów wapnia. te 
z kolei przedostają się do wnętrza miofibryli 
i uczestniczą w wytworzeniu połączeń most-
kowych pomiędzy filamentami miozynowymi 
i aktynowymi. Po połączeniu się filamentów 
oraz przy udziale energii pochodzącej z atP, 
produkowanego przez mitochondria, grube 



włókienka miozynowe wciągają pomiędzy sie-
bie cienkie włókienka aktynowe. długość sa-
mych filamentów nie ulega przy tym zmianie, 
ale skraca się  cały sarkomer. Skraca się więc 
całe włókno, a skrócenie wszystkich włókien 
tworzących mięsień powoduje jego skurcz.

Mięśnie połączone są z kośćmi za pomocą 
ścięgien. Włókniste ścięgna nie posiadają 
zdolności kurczenia się, toteż siła skurczu 
mięśnia przenoszona jest przez ścięgno na 
kość. Skurcz mięśnia łączącego dwie kości 
powoduje ich przemieszczenie się wzglę-
dem siebie, czyli ruch kończyny bądź innej 
części ciała. ruch przeciwstawny odbywa 
się przy udziale innego mięśnia - dlatego 
też mięśnie zawsze współpracują ze sobą 
w parach i ze względu na rodzaj wykonywa-
nych ruchów określa się je jako zginacze 
i prostowniki oraz przywodziciele i odwo-
dziciele. W przypadku gdy mięsień przez 
długi czas stale pobudzany jest do skurczu, 

r e k l a m a

następuje jego zmęczenie. Przestaje on 
odpowiadać na dopływające wciąż impulsy 
nerwowe, a w komórkach tworzy się defi-
cyt tlenowy i gromadzi się kwas mlekowy, 
co powoduje efekt określany powszechnie 
jako zakwasy.

Mięśnie spełniają 
w organizmie pięć 

podstawowych funkcji 
umożliwiających:

 � motorykę ciała, kończyn i narządów 
wewnętrznych

 � przepływ płynów ciała
 � regulację ilości płynów w organizmie
 � prawidłową postawę ciała (np. mięśnie 

antygrawitacyjne kręgowców)
 � termogenezę (wytwarzanie ciepła 

w organizmie).
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Pod względem 
czynności mięśnie 
możemy podzielić  

na 2 grupy
 � Mięśnie antagonistyczne, są to: 

zginacze i prostowniki (albo przy-
wodziciele i odwodziciele) - działają 
antagonistycznie - podczas ruchu 
jeden kurczy się bardziej od drugie-
go (np. mięsień dwugłowy ramie-
nia i mięsień trójgłowy ramienia) 

 � Mięśnie synergistyczne (współ-
działają w wykonywaniu tego sa-
mego rodzaju ruchu), np. mięśnie 
żebrowe czy mięśnie tułowia.

Siła mięśni
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się 1-2 razy dziennie. zmniejszona liczba 
oddawania kału do 2-3 razy w tygodniu oraz 
problemy z codzienną defekacją: nadmier-
ne parcie, uczucie niepełnego wypróżnie-
nia czy oddawanie suchego stolca mogą 
być sygnałem, że w organizmie dzieje się 
coś złego. zaparcia stanowią odczuwalny 
dyskomfort z powodu trudnych, a czasami 
wręcz niemożliwych wypróżnień, prowa-
dzących do obniżonej odporności całego 
organizmu oraz do zwiększonej możliwo-
ści zapadania na różne choroby związane 
z układem pokarmowym.

i problemy z nimi związane

Z aparcia są tematem wstydliwym 
i bardzo uciążliwym, wpływają-
cym negatywnie na komfort ży-

cia. Jest to problem dotyczący wielu ludzi: 
starców i niemowlaków, kobiet i mężczyzn, 
bogatych i biednych. Częściej z tą dole-
gliwością muszą mierzyć się kobiety niż 
mężczyźni. zaparcia to najczęstsze zabu-
rzenie układu pokarmowego. 

Występują wówczas, gdy w jelitach zalega-
ją pokarmy, których usuwanie jest utrudnio-
ne. Przeciętnie zdrowi ludzie wypróżniają 

Zaparcia
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Zaparcia

 Wraz z pokarmem, w czasie doby, każdy 
człowiek powinien dostarczyć swojemu orga-
nizmowi około 2 litrów płynów (napoje, zupy, 
owoce). z sokami trawiennymi codziennie 
wpływa do jelit 6-7 litrów płynów, czyli na-
sze jelita nasyca około 8-9 litrów. Prawie 
całą ilość płynów jelitowe pompy zasysają 
zwrotnie, dzięki czemu krążą one w obiegu 
zamkniętym. Niewielki naddatek wydala-
ny jest z moczem i kałem. Wydalanie wody 
z kałem jest niewielkie. U zdrowego człowie-
ka nie przekracza na dobę 150-200 ml. ta 
niewielka ilość wody jest jednak niezbędna 
dla nawodnienia stolca. Stolec nadmiernie 
odwodniony staje się zbity, zatwardziały 
i trudny do wydalenia. Czasem dochodzi do 
takiego odwodnienia mas kałowych, że stają 
się one zbite jak kamienie. Wówczas drażnią 
śluzówkę, powodując owrzodzenie i odleży-
ny jelita. Bywa też tak, że kamienie kałowe 
zatykają światło jelita i wtenczas dochodzi 
do jego niedrożności i braku wypróżnień, 
co powoduje uczucie pełności w odbytnicy, 
wzdęcia i odczuwamy ból brzucha.

Niewłaściwy tryb życia, ciągły pośpiech, 
żywność, jaką się odżywiamy, wszystko to 
sprzyja zaparciom i leniwej pracy jelit oraz 
zaleganiu treści pokarmowej w jelitach. za-
parcia powodują, że następuje zbytnie obcią-
żenie wszystkich organów oczyszczających 
i wydalniczych, takich jak wątroba, nerki, 
układ limfatyczny, a nawet płuca i skóra. za 
wchłanianie substancji odżywczych do krwi, 
która transportuje energię do komórek, od-
powiadają jelita. 

Niestety ten jeden z najważniejszych 
organów w naszym organizmie odpowie-
dzialny jest również za tak zwane samo-
zatrucie, które jest konsekwencją zaparć. 
Podstawowym źródłem toksyn są źle pracu-
jące jelita, a jest to powiązane z upośledze-
niem trawienia. Beztlenowe bakterie gnilne, 
rozkładające resztki pokarmowe (głównie 

r e k l a m a

Skutki samozatrucia 
organizmu mogą  

objawiać się:

 � przewlekłym zmęczeniem
 � bólami głowy
 � zapaleniem stawów
 � problemami z cerą i chorobami 

skóry (szybciej się starzejemy)
 � zwiększonym ryzykiem 

nadciśnienia i rozwoju miażdżycy
 � nieprzyjemnym zapachem ciała 

i oddechu
 � obciążeniem wątroby i nerek
 � problemem z pęcherzykiem 

żółciowym
 � pogorszeniem wzroku
 � problemami z pamięcią, gdyż 

następuje zatrucie mózgu 
i systemu nerwowego
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niestrawione białka) produkują mnóstwo 
toksyn, które mogą drażnić, a nawet muto-
wać komórki nabłonka jelita grubego. kon-
sekwencje mogą być nawet śmiertelne, gdyż 
jest to jeden z czynników ryzyka pojawienia 
się stanów przedrakowych, na przykład poli-
pów lub raka jelita grubego i odbytu. Ponadto, 
toksyny te mogą ulec wchłonięciu do układu 
krążenia i zatruć cały organizm. 

 
aby uniknąć procesu samozatrucia należy 
zadbać o właściwe wypróżnianie i oczysz-
czanie organizmu. Często cała długość 
okrężnicy jest zapchana przez resztki po-
karmowe i wówczas masy kałowe zwężają 
światło jelita tak, że pokarm nie jest w stanie 
przejść. Powstaje tak zwane wypróżnianie 
kanałowe, przez które może przejść tylko 
mała część pokarmu . W ten sposób powsta-
je zatwardzenie.

Ze względu na przyczyny 
powstawania zaparcia 

dzielimy na: anatomiczne, 
nawykowe, spastyczne, 

stresowe, pierwotne i wtórne.

zatwardzeNie aNatoMiCzNe to ta-
kie, gdzie następuje zmniejszenie napięcia 
ścian jelit i zahamowanie ich perystaltyki. 
Wywołać je może na przykład stosowanie 
środków przeczyszczających oraz częste 
lewatywy. Mogą być też wynikiem zwiększo-
nego wchłaniania wody ze stolca w jelicie 
grubym, gdzie masy kałowe się zagęszczają 
i stają się suche. zaparcia te wynikają rów-
nież z zaniku aktywności jelit przez zbyt mały 
ruch fizyczny, w wyniku niektórych chorób czy 
odwodnienia. W zaparciach anatomicznych 
wskazane jest spożywanie większej ilości 
błonnika oraz płynów w celu rozruszania jak 
i nawodnienia stolca.

r e k l a m a

zatwardzeNia Nawykowe są ro-
dzajem zaparć anatomicznych i wynikają 
z rozregulowania poprzez wstrzymywanie 
oddawania stolca. W przypadku ignorowa-
nia odruchów defekacyjnych przez dłuższy 
czas, może dojść do rozregulowania i zaparć.
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zatwardzeNia SpaStyCzNe to takie, 
gdzie występują nadmierne skurcze mięśni 
okrężnych jelit (na przykład spowodowane 
stanami zapalnymi), utrudniające przesu-
wanie się treści pokarmowej. Jelita w za-
parciach spastycznych zaciskają się wokół 
stwardniałych mas kałowych, uniemożliwia-
jąc w ten sposób wypróżnienie i osłabiając 
perystaltykę jelit. W tym rodzaju obstrukcji 
może również dochodzić naprzemiennie do 
biegunek i zaparć.

zaparCia StreSowe są rodzajem za-
twardzeń, które mają podłoże psychologicz-
ne. Występują u osób prowadzących szybki 
i nerwowy tryb życia, mogą też pojawiać 
się w wyniku tragicznych zdarzeń losowych  
(utrata pracy), oraz mogą być wynikiem cho-
rób o podłożu psychicznym.

r e k l a m a

Z domowych sposobów na 
zaparcia można korzystać 

jeśli zaparcia są chwilowym 
problemem. 

Natomiast kiedy zaparcia 
trwają dłużej i towarzyszy im 

ból brzucha, chudnięcie, pojawia 
się krew w stolcu czy zaparcia 
pojawiają się po zażyciu leków 

lub po zaparciach pojawiają 
się biegunki a nawet wymioty, 

wówczas należy udać się na 
konsultację do lekarza.

Zaparcia
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zaparCia pierwotNe objawiają się 
wolnym pasażem treści jelitowej, utrudnionym 
wypróżnianiem i zespołem jelita drażliwego.

zaparCia wtórNe są spowodowane 
zmianami anatomicznymi, zaburzeniami 
metabolicznymi spowodowanymi choroba-
mi takimi jak cukrzyca, niedoczynność tar-
czycy, otyłość. Mogą również być wynikiem 
zaburzeń neurologicznych i psychicznych 
(choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane), 
urazów kręgosłupa czy depresji. do zaparć 
wtórnych przyczyniają się także przyjmowane 
leki przeciwbiegunkowe, niektóre leki psy-
chotropowe, przeciwhistaminowe, opioidy, 
niektóre antybiotyki, sole glinu i wapnia.

Jelito grube najaktywniejsze jest rano, 
dlatego należy dać sobie więcej czasu na 
posiedzenie w toalecie. 

aby proces przyswajania pokarmów prze-
biegał prawidłowo, by nie rozwijały się róż-
ne choroby, a przede wszystkim zaparcia, 
musimy utrzymywać swój system trawien-
ny w nieskazitelnej czystości, bo to stanowi 
podstawę zdrowia. W zdrowym i oczyszczo-
nym organizmie przetrawiony pokarm prze-
mienia się w energię, która umożliwia ciągłą 
regenerację naszego ciała. kiedy układ 
pokarmowy jest zapchany niestrawionym, 
gnijącym pokarmem, normalny przebieg 
tych procesów nie jest możliwy i wówczas 
powstają różne dolegliwości i schorzenia.

Przy zaparciach należy 
zadbać o to, aby dieta była 

skuteczna w zwalczaniu tej 
nieprzyjemnej dolegliwości. 

zazwyczaj wystarczy wprowadzić kilka 
zmian do sposobu odżywiania, by jelita 
zaczęły lepiej pracować. Należy ogra-
niczyć spożywanie produktów wysoko 
przetworzonych, jeść mniej tłustych 
mięs, żółtych serów, czekolady, słody-
czy, a zwiększyć spożycie warzyw, owo-
ców, produktów pełnoziarnistych oraz 
zapewnić organizmowi odpowiednią 
ilość płynów. dzień warto zacząć od 
wypicia szklanki letniej wody z cytryną 
lub wody, w której przez noc moczyły się 
suszone śliwki, ponieważ to pobudza 
jelito do pracy.

Zaparcia

r e k l a m a
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G rasica (łac. thymus) to narząd lim-
fatyczny umiejscowiony w klatce 
piersiowej, tuż za mostkiem. Jej 

nazwa wywodzi się od greckiego słowa θυμός 
(thumos), co znaczy „dusza”, i przez wieki 
właśnie tam lokalizowano duszę. 

dopiero prace profesora Jacques’a Millera 
z lat 60. XX wieku pozwoliły na zrozumienie 
pierwszorzędnej funkcji grasicy w rozwoju 
i dojrzewaniu ludzkiego układu immunolo-
gicznego. to właśnie tam dojrzewają lim-
focyty t, czyli białe krwinki odpowiedzialne 
za naszą odporność. Już Galen w ii wieku 
naszej ery zauważył, że w miarę rozwoju czło-
wieka grasica zanika. i faktycznie, grasica 
rośnie od urodzenia do 2-3 roku życia, kie-
dy to osiąga największą masę (30-40 gra-
mów), a następnie, pod wpływem hormonów 
płciowych pojawiających się w krwiobiegu 
w okresie dojrzewania, ulega stopniowemu 
zanikowi.

Co to jest i jaką rolę pełni?

Grasica to narząd, z którego niewiele osób zdaje sobie w ogóle sprawę. 
a to dlatego, że u większości dorosłych jest ona narządem znajdującym 

się w fazie skrajnego zaniku, ważącym zaledwie kilka lub kilkanaście 
gramów. Jeśli jednak nie zaniknie albo zacznie się rozrastać, może 

wiązać się z wystąpieniem miastenii – przewlekłej, potencjalnie 
śmiertelnej choroby

Grasica
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r e k l a m a

Jaką funkcję pełni 
grasica?

Grasica odpowiada za prawidłowe 
kształtowanie się układu odpornościo-
wego poprzez kontrolę rozwoju obwo-
dowych tkanek limfatycznych (węzły 
chłonne, śledziona). Ponadto w grasicy 
dojrzewają limfocyty t. Gruczoł odpo-
wiada za eliminację autoreaktywnych 
limfocytów, czyli tych, które mogłyby 
zaatakować komórki i tkanki organi-
zmu i pozostawienie tych, które potra-
fią prawidłowo rozpoznać obce tkanki 
(zjawisko tzw. tolerancji centralnej). te 
ostatnie, już dojrzałe, wysyłane są do 
obwodowych tkanek limfatycznych 
i zasiedlają je.

Konsekwencje 
zaburzenia pracy 

grasicy
Grasica jest narządem podatnym na dzia-

łanie antybiotyków, stresu, nadmiaru estro-
genów w antykoncepcji czy steroidów. Źle 
reaguje także na nadużywanie alkoholu, pa-
lenie papierosów czy zażywanie narkotyków, 
co może doprowadzić do patologicznych 
zmian grasicy, np. jej przerostu (także o cha-
rakterze nowotworowym). Przerost grasicy, 
ze wzmożeniem jej czynności, zwykle jest 
przyczyną miastenii, jednak może pojawić się 
także w przebiegu innych chorób, takich jak:

 � toczeń układowy,
 � nadczynność tarczycy,
 � niedokrwistość aplastyczna.

GraSica



r e k l a m a

r e k l a m a
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Posiłek przed 
treningiem 
ruchowym?

Mit efektywnego treningu na czczo zo-
stał już skutecznie obalony. Prawdziwy 
wysiłek energetyczny i trening nie będzie 
możliwy, jeśli wyruszymy w trasę, nie prze-
gryzając wcześniej chociaż kilku kęsów. to, 
co i w jakiej ilości będziemy jeść, w dużej 
mierze zależy od dystansu, jaki zamierza-
my przebiec oraz od pory dnia. 

Właściwe zaplanowanie posiłku poprze-
dzającego trening nie tylko doda nam mo-
cy, ale też uchroni przed zasłabnięciem 
lub nudnościami.

Śniadanie dla  
rannych ptaszków

Wielu z nas popełnia grzech wychodzenia 
z domu bez śniadania. to, co uchodzi płazem 
śpieszącym do pracy, którzy w biurze szyb-
ko coś przekąszą, niestety nie wchodzi w grę 
w przypadku biegaczy. Jest to bardzo zły nawyk, 
który muszą wyeliminować wszyscy biegający 
w godzinach porannych. Pokutuje tu przekona-
nie, że szybciej spala się tłuszcz, jeśli przed tre-
ningiem nie zje się niczego. Niestety w praktyce 
wygląda to zupełnie inaczej. około pół godziny 
przed porannym treningiem należy dostarczyć 
organizmowi około 200 kalorii, dzięki którym 
nie zemdlejemy. Może to być lekka kanapka 
z dżemem, chrupkie pieczywo, banan, jogurt 
naturalny czy niewielka porcja owsianki.

Jedzenie
treninguprzed i po
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JedZenie prZed i po treninGu

Obiad: nie w biegu, 
a przed biegiem

W naszej diecie z reguły obiad jest naj-
większym posiłkiem, który dostarcza nam 
zarazem największą ilość kalorii. Jeśli po 
południu planujemy trening, a chcemy na-
jeść się do syta, posiłek musimy spożyć do 
2 godzin przed bieganiem. Wtedy możemy 
pozwolić sobie na potrawy bogate w węglo-
wodany i z takim zapasem energetycznym 
spokojnie podołamy nawet kilkunastokilome-
trowemu dystansowi. Jeśli jednak planujemy 
krótszy bieg, około 5 – 7 kilometrów, możemy 
jeść nawet godzinę przed biegiem. W takim 
przypadku nasze menu powinno wyglądać 
inaczej. Najlepszym rozwiązaniem są zupy 
warzywne; przygotowane przy użyciu blen-
dera będą pożywne i lekkie zarazem.

Przygotowując się do udziału na przykład 
w maratonie, przynajmniej tydzień przed 
startem należy przejść na dietę. Przez pierw-
sze 3-4 dni maratończyk powinien spożywać 
pokarmy bogate w białko. ostatnie 3 dni 
przed startem to czas, kiedy należy zaapli-
kować sobie solidny zastrzyk węglowoda-
nów, czyli spożywamy makarony, pieczywo, 
kaszę.trenujący muszą także przestrzegać 
odpowiedniego nawodnienia organizmu.  
odwodnienie może wystąpić w każdym mo-
mencie i w sposób nagły. W niesprzyjających 

r e k l a m a

Pojęcie sportu jest nieodłącznie 
związane z dietą. Nie można osiągnąć 
dobrych efektów, gdy poświęcamy się 

jednemu, a drugie zaniedbujemy. Jeżeli 
bieganie jest dla ciebie sposobem na 
zrzucenie nadmiarowych kilogramów, 
to tym bardziej musisz skupić się na 

właściwie dobranej diecie



34 Porady z aPtekiwww.poradyzapteki.pl

warunkach i przy dużej intensywności trenin-
gów możemy utracić nawet 2,5 litra wody. Nie 
ma z tym żartów. zbyt szybkie tracenie masy 
ciała i wody z organizmu może zakończyć 
się śmiercią. o odpowiednie nawodnienie 

musimy zadbać w trakcie treningu, ale rów-
nież po nim. odpowiednio planując posiłki 
sprawimy, że trening będzie przyjemniejszy 
i będziemy mieć więcej energii do osiągania 
coraz lepszych wyników.

Największe wątpliwości budzi posiłek, który spożywamy po 
zakończeniu treningu. z reguły nie wiemy, czym pożywić się, aby 

szybko uzupełnić straconą energię i zregenerować mięśnie. Wiele 
osób, zwłaszcza początkujących, popełnia błąd rzucając się na 

ciężkie i nazbyt pożywne posiłki.

Okienko  
węglowodanowe

Najlepszym czasem na uzupełnienie stra-
conego glikogenu jest okres do 30 minut po 
zakończonym treningu. W tym czasie jest on 
w stanie z zawrotnym tempem wchłonąć się 
do organizmu, co przełoży się na regenera-
cję sił. zawsze powinniśmy tak organizować 
sobie trening, abyśmy spokojnie zmieścili 
się w trakcie tego okienka z pierwszym posił-
kiem. Nie musi być on wielki czy bardzo zło-
żony. Produkty, które możemy wykorzystać 
do tego celu to na przykład banany, suszone 
owoce, orzechy czy batony węglowodanowe.

Po zaspokojeniu pierwszego głodu bę-
dziemy mogli już na spokojne przygotować 
pełnowartościowy posiłek. Powinien być 
bogaty w białko, które wpływa na rozbudowę 
mięśni. Najwięcej tego składnika znajduje 
się w mięsie oraz produktach pochodzenia 
zwierzęcego. W przypadku osób na diecie za-
leca się posiłki z chudych mięs, czyli kurcza-
ka, indyka lub dowolnej ryby. dodatkiem do 
takiej potrawy może być kasza, ryż, makaron 
czy ziemniaki. komponujemy posiłek w taki 
sposób, aby był dla nas smaczny i pożywny.

Dostosuj posiłek do 
intensywności treningu

Prawidłowo dobrany posiłek potrenin-
gowy powinien uwzględniać wysiłek, jaki 
włożyliśmy w ćwiczenia. zgodzisz się, że 
coś innego powinniśmy zjeść po ciężkim 
godzinnym biegu, a co innego po kilku-
nastominutowej rozgrzewce. Jest jednak 
wspólny mianownik – jak najszybciej po 
treningu powinniśmy dostarczyć organi-
zmowi węglowodanów oraz białka. Sub-
stancje odżywcze wpłyną pozytywnie na 
regenerację mięśni i pozwolą uzupełnić 
zapasy energii. Niemniej ważną rzeczą 
jest uzupełnienie płynów, które stracili-
śmy w czasie biegu.

Co jeść po treningu ruchowym?

JedZenie prZed i po treninGu
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Jak walczyć z nowotworem?
r e k l a m a
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Budowa narządu 
słuchu

Budowa ucha nie jest wcale tak skompli-
kowana jakby się wydawało. otóż składa się 
ono z trzech zasadniczych części:

 � ucha zewnętrznego, w którym wyróżnia-
my małżowinę uszną (to właśnie ją widzi-
my, stojąc przed lustrem) oraz przewód 
słuchowy zewnętrzny. Niewiele osób jest 

zadowolonych z kształtu swoich uszu, lecz 
niestety nie mamy na to żadnego wpływu 
– kształt małżowiny dziedziczymy! rośnie 
ona długo, bo aż do osiemnastego roku 
życia. Ucho zewnętrzne pełni funkcję 
ochronną dla pozostałych składowych 
narządu. Skóra pokrywająca chrząstkę 
przewodu słuchowego posiada liczne 

Zaburzenia 
u dzieci, młodzieży i dorosłych

sluchu
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ZaburZenia Słuchu

gruczoły łojowe i woskowinowe, których 
wydzieliny, mieszając się ze złuszczonym 
nabłonkiem, tworzą tzw. woskowinę. 

 
Woskowina, gromadząc się w przewodzie 
słuchowym, może przyczynić się do za-
mknięcia jego światła, a w konsekwencji 
doprowadzić do znacznego osłabienia słu-
chu. Najczęściej zdarza się to wówczas, gdy 
do przewodu zwężonego przez woskowinę 
przedostanie się woda. Ma to miejsce np. 
podczas kąpieli. ruchy żuchwy pozwalają na 
naturalną eliminację zalegającej woskowiny. 
Jednakże niektórzy posiadają predyspozycje 
do wytwarzania jej w nadmiernych ilościach. 
Przewód słuchowy zewnętrzny zamyka błona 
bębenkowa – to właśnie na nią trafiają fale 
dźwiękowe, wywołujące jej drgania

 � ucha środkowego, do którego zalicza 
się jamę bębenkową i trąbkę słuchową, 
tzw. trąbkę eustachiusza. W jamie bęben-
kowej wyróżniamy 3 kosteczki słuchowe: 
młoteczek, kowadełko, strzemiączko. 
Nietrudnym zadaniem jest jej znalezie-
nie. Wystarczy dotknąć palcem czaszki 
za małżowiną uszną, wyczuwalny jest 
tam mały wzgórek – jama sutkowa w któ-
rej wnętrzu znajduje się omawiana jama 
bębenkowa. drgania błony bębenkowej 
przekazywane są przez młoteczek, ko-
wadełko, aż do strzemiączka, które przy-
czynia się do ruchu płynu znajdującego 

się w przedsionku (należącego do ucha 
wewnętrznego), a mianowicie śródchłon-
ki. Upośledzenia układu przewodzące-
go drgania są przyczyną powstawania 
zaburzeń słuchu. elementem łączącym 
jamę bębenkową z nosowo-gardłową 
jest wspomniana trąbka słuchowa. W mo-
mencie połykania otwiera się ujście gar-
dłowe trąbki, a następnie dochodzi do 
wyrównania ciśnienia panującego we-
wnątrz ucha środkowego z ciśnieniem 
atmosferycznym. W przypadku, kiedy 
mamy do czynienia z obrzękiem błony 
śluzowej tej okolicy, np. podczas silnego 
kataru, wówczas dochodzi do zamknię-
cia ujścia trąbki, co odczuwalne jest jako 
upośledzenie słuchu. Podobne uczucie 
ma miejsce podczas jazdy windą, w sa-
molocie, gdy dochodzi do różnicy ciśnień. 
aby doprowadzić do ich wyrównania na-
leży kilkakrotnie przełknąć ślinę, otwiera 
się ujście gardłowe trąbki i objawy ustę-
pują. W przypadku, kiedy przełknięcie śli-
ny nie pomaga, można zastosować inne 
metody, a mianowicie połykanie śliny lub 
parcie powietrza przy zaciśniętym nosie 
i zamkniętych ustach.

 � ucha wewnętrznego, które składa się 
z przedsionka, ślimaka i kanałów półkoli-
stych noszących nazwę błędnika kostne-
go. Biorąc pod uwagę funkcję, jaką pełni 
błędnik, dzieli się go na część statyczną 

W ostatnim czasie bardzo często spotykamy się w aptece z pacjentami, 
u których zdiagnozowano zaburzenia słuchu. Są to zarówno osoby dorosłe, 
młodzież, jak i dzieci. zaburzenia tego typu mogą niekorzystnie wpływać na 
proces komunikowania się, a także utrudniać rozwój dzieci. W poniższym 

artykule postaramy się przybliżyć Państwu budowę ucha, przyczyny 
wystąpienia zaburzeń słuchu, a także sposoby ich leczenia
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(narząd równowagi) oraz słuchową. do 
części statycznej zalicza się przedsionek 
i kanały półkoliste, natomiast do słuchowej 
- ślimak. Nazwa ślimak wywodzi się z jego 
kształtu zbliżonego do skorupy ślimaka 
winniczka. Przewód ślimakowy wypełniony 
jest śródchłonką, a w jego wnętrzu prze-
biega narząd spiralny z komórkami zmy-
słowymi, którymi są zakończenia włókien 
Viii nerwu czaszkowego. Wspomniane 
wcześniej drgania dźwiękowe docierają-
ce za pośrednictwem błony bębenkowej 
poprzez młoteczek, kowadełko i strze-
miączko aż do śródchłonki wypełniają-
cej przewód ślimaka są zamieniane na 
impulsy elektryczne biegnące do mózgu 
(a dokładnie do płatów skroniowych) ner-
wem ósmym. tam, za pośrednictwem kory 
mózgowej, są zapamiętywane, poddawane 
analizie i odczuwane jako dźwięki.

Zaburzenia słuchu
niedOSłucH OdBiOrczy, 
PrzewOdzeniOwy i MieSzany

Niedosłuch przewodzeniowy spowodowany 
jest schorzeniami w obrębie ucha zewnętrz-
nego i/lub środkowego, natomiast odbiorczy 
-  uszkodzeniami ucha wewnętrznego, nerwu 
słuchowego lub ośrodków słuchowych znaj-
dujących się w obrębie mózgu.

obJawY towarZYSZĄce 
niedoSłuchowi tYpu 
prZewodZenioweGo:

 � pacjent lepiej słyszy i rozumie w hałasie, 
aniżeli w ciszy

 � lepiej rozumie mowę po wzmocnieniu 
dźwięku np. radia bądź telewizji

 � pacjent sam podczas rozmowy nie wy-
powiada się zbyt głośno

prZYcZYnY  
niedoSłuchu tYpu 
prZewodZenioweGo:

 � wady rozwojowe lub czop woskowino-
wy w obrębie przewodu słuchowego 
zewnętrznego

 � zarośnięcie przewodu słuchowego ze-
wnętrznego pourazowe bądź pozapalne

 � guz złośliwy bądź łagodny w obrębie 
przewodu słuchowego zewnętrznego lub 
ucha środkowego

 � wady rozwojowe bądź urazy ucha 
środkowego

 � zaburzenia drożności trąbki eustachiusza
 � ostre bądź przewlekłe zapalenie ucha 

środkowego
 � nowotwory części nosowej gardła.

 
lecZenie  
niedoSłuchu tYpu 
prZewodZenioweGo:

tego typu zaburzenia leczy się przede 
wszystkim operacyjnie. Jeżeli istnieją prze-
ciwwskazania do wykonania operacji, bądź 
okazała się ona mało skuteczna, pacjent mu-
si dobrać sobie odpowiedni aparat słuchowy.

obJawY towarZYSZĄce 
niedoSłuchowi tYpu 
odbiorcZeGo:

 � pacjent gorzej rozumie mowę w hała-
sie, a szczególnie w momencie współ-
istnienia kilku różnych dźwięków, np. 
podczas prowadzenia rozmowy z jed-
nocześnie włączonym telewizorem, 
radiem

 � pacjent słyszy, co się do niego mówi, 
ale nie rozumie – złe rozumienie mowy 
przy jednocześnie lepszym słyszeniu

 � pacjent dużo lepiej słyszy tony niskie 
aniżeli wysokie, np. nie słyszy dzwon-
ka do drzwi, ale słyszy pukanie do nich
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prZYcZYnY  
niedoSłuchu tYpu 
odbiorcZeGo:

 � urazy czaszki
 � urazy akustyczne oraz wady wrodzone 

w obrębie ucha wewnętrznego
 � stany zapalne w uchu wewnętrznym 

o podłożu bakteryjnym, wirusowym
 � leki ototoksyczne, np. niektóre antybio-

tyki, diuretyki pętlowe, cytostatyki, leki 
przeciwmalaryczne

 � głuchota starcza
 � niektóre choroby, tj. cukrzyca, podwyż-

szony poziom lipidów, niewydolność 
nerek

 � wodniak ucha wewnętrznego
 � przebyte zapalenie opon 

mózgowo-rdzeniowych
 � stwardnienie rozsiane
 � guzy i choroby naczyniowe mózgu

r e k l a m a

przy niedosłuchu typu 
przeWodzenioWego pacjent 

lepiej słyszy i rozumie 
W hałasie, aniżeli W ciszy

ZaburZenia Słuchu
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lecZenie  
niedoSłuchu tYpu 
odbiorcZeGo:

Leczenie tego typu niedosłuchu polega 
na doborze odpowiedniego aparatu słucho-
wego, odczytywaniu mowy z ust, treningu 
słuchowego.

agnOzja akuStyczna, inaczej 
głucHOta SłOwna

Głuchota słowna charakteryzuje się trudno-
ściami w odróżnianiu bodźców słuchowych, 
zaburzeniami odbioru dźwięku. W konse-
kwencji pacjent nie rozumie mowy, niepra-
widłowo sam się wyraża. Przyczyny agnozji 
akustycznej mogą być różne, np. uraz głowy, 
uszkodzenie oUN przed, w czasie, bądź po 
porodzie; stan zapalny w obrębie mózgu. 
rozpoznanie tego typu głuchoty następuje 

na podstawie wyników tomografii kompute-
rowej, rezonansu magnetycznego, różnego 
rodzaju testów neuropsychologicznych. Le-
czenie polega na wykonywaniu szeregu ćwi-
czeń mających na celu poprawę artykulacji, 
terapii opartej na muzyce oraz uczenia się 
odczytywania mowy z ruchu warg.

NiedoSŁUCH MieSzaNy jest spowodo-
wany uszkodzeniem struktur wchodzących 
w skład ucha wewnętrznego i środkowego.

Badanie słuchu
Jest całkowicie bezbolesne i bezpieczne. 

Polega na komputerowej analizie reakcji 
narządu słuchu na różne poziomy dźwięku. 
dzięki temu możemy szybko dowiedzieć 
się, jak wielką posiadamy utratę słuchu. 
Małym dzieciom badanie wykonuje się 
podczas snu.

Dbaj o siebie! 
Wspieraj odporność! 
Maksymalna dzienna dawka witaminy D3!*

* Porcja dzienna stanowi ½ tabletki, co odpowiada 2000 j.m. witaminy D. 
  Jedna tabletka zawiera dwie porcje dzienne (4000 j.m.).

Jedna z najtańszych 
na rynku kuracji witaminą 
D3 najwyższej jakości

Małe tabletka

Rozpuszcza się 
w ustach, pysznie 
smakuje!

Nie zawiera laktozy

r e k l a m a
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cie czy też zaciśnięcie powiek. dziecko od 
4-6 miesiąca życia powinno już wykazywać 
reakcję na głos najbliższych, czyli mamy 
bądź taty. W 7-10 miesiącu reaguje na szept, 
grzechotki, nawoływanie, odwracając głowę 
bądź kierując oczy w stronę, z której dobie-
ga dźwięk. Po 10 miesiącu życia reaguje na 
własne imię. 

Kiedy można 
przypuszczać, że 
u niemowlęcia bądź 
dziecka występuje 
zaburzenie słuchu?

każde dziecko w momencie naro-
dzin ma już rozwinięty słuch, reaguje 
na bodźce dźwiękowe, tj. klaśnię-
cie, krzyk, upadek jakiegoś przed-
miotu. Maluch, który jest jeszcze 
w brzuchu mamy, odbiera dźwięki 
kształtujące rozwój ucha wewnętrzne-
go. dlatego też bardzo istotne jest, aby ro-
dzice w okresie oczekiwania na potomstwo 
słuchali muzyki klasycznej, relaksacyjnej. 

Na rozwój słuchu u dziecka bardzo nieko-
rzystny wpływ ma hałas, krzyk, głośna muzyka. 
Należy pamiętać, iż lepszym rozwiązaniem 
jest zaśpiewanie dziecku kołysanki, aniże-
li włączanie głośnych zabawek. Sygnałem 
świadczącym o tym, iż niemowlę słyszy da-
ny bodziec może być np. odwracanie głowy 
i oczu w kierunku, z którego dobiega dźwięk, 
przebudzenie, przerwanie ssania, zamknię-

Klasyfikacja uszkodzeń słuchu

UBYTEK SŁUCHU  
[W DECYBELACH]

STOPIEŃ USZKODZENIA 
SŁUCHU

20-40 LEKKI

40-70 UMIARKOWANY

70-90 ZNACZNY

POWYŻEJ 90 GŁĘBOKI

ZaburZenia Słuchu
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istnieją pewne czynniki oraz sytuacje 
mogące przyczyniać się do zwiększenia 
ryzyka uszkodzenia słuchu już w okresie 
ciąży bądź pierwszych miesięcy życia 
dziecka. do czynników tych należą:

 � komplikacje, które wystąpiły w czasie 
porodu pogarszające stan noworod-
ka, czego odzwierciedleniem jest niska 
ilość punktów w skali apgar, tj. 0-3 pkt. 
w piątej minucie i 0-6 pkt. w dziesiątej 
minucie życia

 � wady wrodzone w obrębie ucha bądź 
twarzoczaszki

 � uwarunkowania genetyczne – głuchota 
bądź niedosłuch rodziców, rodzeństwa; 
wada słuchu uwarunkowana genetycznie 
może ukazać się w różnym wieku. Pogor-
szenie słuchu może nastąpić nagle

 � niska masa urodzeniowa (poniżej 1500 
g) bądź wcześniactwo

 � choroba zakaźna matki w czasie ciąży, 
tj. toksoplazmoza, kiła, różyczka; stoso-
wanie przez nią leków ototoksycznych, 
infekcja wewnątrzmaciczna bądź spo-
żywanie przez osobę ciężarną alkoholu

 � przebyta żółtaczka wymagająca przeta-
czania krwi

 � niewydolność serca w okresie nowo-
rodkowym oraz zaburzenia oddychania, 
podczas których niezbędna była ponad 
dziesięciodniowa wentylacja.

Jeżeli któraś z powyższych sytuacji miała 
miejsce, zadaniem lekarza jest skierowa-
nie dziecka na dodatkowe, specjalistyczne 
badania.

Farmaceuta radzi:

Jeżeli mają Państwo wątpliwości co do 
prawidłowego słuchu dziecka, należy ko-
niecznie skontaktować się z lekarzem! 
Przy każdej wizycie kontrolnej, Państwa 
dziecku, do ukończenia drugiego roku 
życia, powinien zostać oceniony słuch. 
W książeczce zdrowia musi znajdować 
się naklejka z wynikiem potwierdzającym 
badanie słuchu. Pamiętajcie Państwo, że 
konsekwencją niedosłuchu jest opóźnie-
nie mowy, więc nie należy tej sprawy ba-
gatelizować. Niemowlę, które niedosłyszy 
z przyczyn wrodzonych bądź też innych, 
powinno otrzymać do 6. miesiąca życia 
aparat słuchowy i zostać skierowane na 
rehabilitację.

 � Nie usuwajcie Państwo samodzielnie 
woskowiny za pomocą patyczka, ponie-
waż wpychamy wówczas ją do środka 
przewodu słuchowego, co może dopro-
wadzić do uszkodzenia błony bęben-
kowej i jego zamknięcia. aby usunąć 
zalegającą wydzielinę, wybierzcie się 
Państwo do laryngologa w celu wypłu-



Porady z aPteki www.poradyzapteki.pl 43

kania ucha. Patyczków możecie Państwo 
używać do oczyszczania małżowiny usznej 
oraz najbardziej zewnętrznych części 
ucha, nie wkładajcie Państwo ich głębiej! 
Przewód słuchowy jest bardzo delikatny, 
podrażnienie go patyczkiem może nasilić 
produkcję wydzieliny.

 � Pamiętajcie Państwo o higienie uszu! 
Należy myć je wodą z mydłem, natomiast 
w celu rozpuszczenia woskowiny uży-
wajcie Państwo specjalnie do tego celu 
przeznaczonych środków. Można je kupić 
w każdej aptece. Występują w postaci kro-
pli, aerozolu, co umożliwia łatwą aplikację, 
którą najlepiej wykonać przed kąpielą.

 � zwróćcie Państwo uwagę, czy dziecko 
używa słuchawek (szczególnie tych wkła-
danych do ucha). Są one niebezpieczne 
i mogą prowadzić do urazu akustycznego. 
Przewlekły uraz wynikający z długotrwałe-
go przebywania w miejscach o wysokim 
natężeniu dźwięku jak np. przedszkole, 
szkoła, przyczynia się do uszkodzenia bądź 
podrażnienia komórek odpowiedzialnych 
za słyszenie. Początkowo komórki te są 
zdolne do regeneracji, jednakże przy czę-
stym powtarzaniu się urazów, trwale zosta-
ją uszkodzone i dochodzi do stopniowej 
utraty słuchu dziecka.

 � Udajcie się Państwo do lekarza, jeżeli 
dziecko skarży się na odczuwanie szu-
mu w uszach, gwizdu, brzęczenia. Należy 
zwrócić także od czasu do czasu uwagę, 
czy dziecko nie nadstawia jednego ucha, 
kiedy z nim rozmawiamy albo czy reagu-
je na nasze polecenia, gdy mówimy do 
niego normalnym tonem (tutaj należy 
spojrzeć, czy dziecko nie zbliża się jed-
nocześnie do telewizora). Niepokojące 
mogą być też często nawracające cho-
roby górnych dróg oddechowych, kilka-
krotnie przebyte infekcje ucha, trudności 
z pisaniem ze słuchu i w skupieniu uwagi.

 � dopilnujcie Państwo, aby pediatra zbadał 
słuch dziecka po każdej przebytej choro-
bie zakaźnej bądź infekcji górnych dróg 
oddechowych.

 � Jeżeli w Państwa uchu bądź uchu dziecka 
pojawia się krew lub płyn, należy koniecz-
nie udać się do lekarza, aby zapobiec 
powstaniu skrzepu. Może on być przy-
czyną zapalenia ucha, a w konsekwencji 
pogorszenia słuchu.

 � Pamiętajcie Państwo o kasku na głowę 
dla siebie i dziecka podczas jazdy na ro-
werze, nartach, rolkach. Nawet niewielki 
uraz w obrębie czaszki może przyczynić 
się do pogorszenia słuchu.

ZaburZenia Słuchu
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P rątki niegruźlicze znajdujące się 
w środowisku naturalnym wystę-
pują w niewielkich stężeniach, 

dlatego nie są dla nas groźne. Niestety 
bakterie atypowe gromadzą się w osadach 
kranowych lub po wewnętrznej stronie słu-
chawek prysznicowych i wówczas tworzy 
się biofilm (błona biologiczna), w którym 
stężenie bakterii może być 100 razy wyższe 
niż w wodzie, a to już stanowi zagrożenie 
dla zdrowia.

dotychczas opisano około 150 gatunków 
NtM, z których tylko kilkanaście ma znacze-
nie w chorobowości człowieka. zachorowania 
u ludzi występują w następstwie środowisko-
wego narażenia na te bakterie, które znajdu-
ją się w odpowiednio wysokim stężeniu. Nie 
ma dowodów na to, aby nastąpiło zarażenie 
od innego człowieka czy zwierzęcia. Prątki 
niegruźlicze są często tylko saprofitami i ko-
lonizują drogi oddechowe, przewód pokar-
mowy i układ moczowo-płciowy człowieka.

Mykobakteriozy
Mykobakteriozy to grupa chorób wywołanych przez tak zwane prątki 

niegruźlicze (NtM – non tuberculosis mycobactetia), atypowe. 
Bakterie te są szeroko rozpowszechnione w środowisku. Występują 
licznie w otwartych zbiornikach wodnych, wodzie wodociągowej, np. 

w osadach kranowych, w glebie, w powietrzu.
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mYkobaktoerioZY

Mykobakterioza najczęściej objawia się 
jako choroba płuc, rzadziej występują ob-
jawy ze strony innych narządów, zwłaszcza 
skóry, węzłów chłonnych czy innych tkanek 
miękkich. 

Grupy ryzyka
Przewlekłe choroby układu oddechowego, 

takie jak: zaawansowana przewlekła obtura-
cyjna choroba płuc (PoCHP), mukowiscy-
doza, przebyta gruźlica, deformacja klatki 
piersiowej, pylica krzemowa i alergiczna 
aspergiloza oskrzelowo-płucna sprzyjają 
rozwojowi zakażeniu NtM. innym istotnym 
czynnikiem ryzyka są także stany sprzyjające 
cofaniu treści żołądkowej do przełyku (acha-
lazja przełyku, choroba refluksowa). 

odrębną grupę podwyższonego ryzyka 
rozwoju zakażenia stanowią chorzy z pier-
wotnymi lub wtórnymi zespołami zaburzeń 
odporności (HiV, nowotwory, przeszczepie-

Objawy kliniczne
objawy kliniczne mykobakteriozy płuc 

nie są charakterystyczne, często wyni-
kają z chorób współistniejących, towa-
rzyszących zakażeniom. 

Najczęściej występuje:

 � kaszel z wydzieliną, 
 � stany podgorączkowe, 
 � spadek masy ciała, 
 � osłabienie, zmęczenie, duszność, 
 � krwioplucie, 
 � bóle w klatce piersiowej. 

rozpoznanie mykobakteriozy opiera 
się na objawach subiektywnych, ba-
daniach radiologicznych i badaniu 
bakteriologicznym.
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nie narządów, przewlekłe choroby zapalne 
z autoagresji). 

kolejną grupę narażonych na rozwój my-
kobakteriozy stanowią chorzy na cukrzycę, 
chorzy z niewydolnością nerek (dializy), pa-
cjenci chirurgii plastycznej, po zabiegach 
kardiochirurgicznych. 

z biofilmu tworzącego się na wylewkach 
wody wodociągowej najczęściej izoluje się 
Mycobakterium kansassi. zakażenie tym 
drobnoustrojem jest w naszym kraju naj-
częstszą przyczyną mykobakteriozy. do 
zakażenia dochodzi prawdopodobnie na 
skutek inhalacji drobnoustrojów wraz z wodą 
wodociągową podczas przebywania w sau-
nie lub w czasie kąpieli pod prysznicem czy 
w wannie z hydromasażem. Bywa też tak, że 
po przedostaniu się do organizmu prątki nie-
gruźlicze nie dają żadnych objawów. Myko-
bakterie rozmnażają się bardzo wolno, przez 
co bakterie mogą rozwijać się latami. Jeśli 
dojdzie do rozwoju choroby, to przebieg kli-
niczny jest podobny do gruźlicy. Wyniki badań 
radiologicznych są podobne do uzyskanych 
od osób chorych na gruźlicę. W najczęstszej 
postaci radiologicznej dominują zmiany 
jamiste, naciekowo-jamiste, włóknisto-ja-
miste, zlokalizowane najczęściej w płatach 
górnych. ta postać dominuje najczęściej 
u mężczyzn. drugą postać mykobakteriozy 
płuc stanowią zmiany guzkowo-rozstrzenio-
we, zlokalizowane najczęściej w środkowych 
i dolnych płatach.

zakażenie prątkami niegruźliczymi może 
również zająć skórę lub tkankę podskórną. 
zwykle do zakażeń dochodzi w wyniku ura-
zów bądź po operacjach. Choroba przyjmuje 
postać zmian guzkowych i nierówności na 
skórze, z początku małych, a wraz z postę-
pem choroby wykazuje tendencję do zwięk-
szania się. W późniejszym obrazie choroby 
obserwuje się martwicę tkanki. zakażenie 

skórne rozwija się zwykle powoli i nie wy-
kazuje skłonności do samoistnego gojenia. 
infekcja może dalej się rozprzestrzeniać, 
powodując zapalenie węzłów chłonnych, 
oddalonych narządów, a także prowadzić 
do choroby uogólnionej.

Leczenie
We wszystkich mykobakteriozach le-

czenie trwa dłużej niż w przypadku gruź-
licy (w związku z naturalną odpornością 
prątków atypowych na wiele leków). Na-
leży je prowadzić przez 12 miesięcy od 
czasu uzyskania pierwszego negatyw-
nego wyniku posiewu. Ważne również 
jest częste wykonywanie badań bakte-
riologicznych w celu potwierdzenia mo-
mentu odprątkowania czy ewentualnie 
stwierdzenie wznowy procesu chorobo-
wego. zazwyczaj łączny czas leczenia 
wynosi 18-24 miesięcy.

Mykobakteriozy stanowią istotny problem 
kliniczny, gdyż na całym świecie obserwuje 
się tendencję wzrostową. zakażenia prąt-
kami niegruźliczymi mogą być przyczyną 
nowych objawów chorobowych i radiolo-
gicznych u chorych z rozpoznaną uprzednio 
chorobą płuc. U większości chorych na my-
kobakteriozę stosuje się wielolekową terapię 
zachowawczą, a niekiedy chorzy poddawani 
są nawet leczeniu operacyjnemu.

 efekty leczenia nie są jednak w pełni 
zadowalające, szczególnie w przypad-
ku nawrotu choroby czy zakażenia ty-
pem pierwotnym, opornym na leczenie. 
w wielu wypadkach nie ma ustalonego 
optymalnego leczenia o potwierdzonej 
skuteczności.

mYkobaktoerioZY



Porady z aPteki www.poradyzapteki.pl 47

Jak walczyć z nowotworem?

Na pierwsze objawy i nawracające infekcje układu moczowego
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ŚWIADOMY
WYBÓR

* Kranjcec B. et al. (2014): D-Mannose powder for pro-phylaxis of recurrent urinary tract infections in women: a randomized clinical trial. World J. Urol. 32, 79–84.
1. Badanie YouGov, Ch &DE 2019
2. W zakażeniu układu moczowego, według danych IQVIA w krajach w których wprowadzona jest Femannose® N
3. 50% pacjentów czuje ulgę po 1wszym dniu stosowania, według danych YouGov , CH&DE 2019

Femannose® N jest wyrobem medycznym wskazanym w profilaktyce i leczeniu wspomagającym zapalenia pęcherza moczowego (cystitis) oraz innych bakteryjnych zakażeń układu moczowego (ZUM). D-mannoza może 
łagodzić najczęściej występujące objawy infekcji dolnych dróg moczowych (np. pieczenie podczas oddawania moczu, częste oddawanie moczu, parcie na pęcherz moczowy itd.), w przypadku gdy przyczyną zakażenia 
jest bakteria Escherichia coli.

  85% kobiet odczuwa  
ustąpienie objawów po 2-3 dniach1

  dla kobiet w ciąży 

 wyłącznie po konsultacji z lekarzem

  dla diabetyków 

  numer 1 w Europie2

        szybkie działanie3

r e k l a m a
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N ie ma wątpliwości, że na prze-
strzeni kilku ostatnich lat dieta 
bezglutenowa stała się bardzo 

popularna. W mediach co rusz pojawiają 
się krótkie porady dietetyczne, przykładowe 
przepisy, wywiady, a nawet obszerne publi-
kacje aspirujące do miana specjalistycznych 
analiz. Nie ma chyba osoby w naszym kraju, 
która by o glutenie nie słyszała. temat ten, 
tak szeroko poddawany dyskusjom w róż-
nych programach telewizyjnych, na łamach 
czasopism oraz bogato komentowany na 
stronach internetowych, posiada tyleż zwo-

lenników, co przeciwników. Żeby wyjaśnić, 
o co tak naprawdę chodzi z tym glutenem, 
zacznijmy od początku.

 Czym jest gluten?
Gluten to mieszanina białek roślinnych, 

głównie gluteliny i gliadyny, występujących 
w niektórych ziarnach zbóż. zawartość glu-
tenu w zbożu zależy od jego odmiany, warun-
ków klimatycznych, uprawowych i glebowych 
i stanowi do 15% masy ziarna. Najwięcej glu-

o co chodzi  
z tym glutenem?

Gluten free
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Gluten free

tenu występuje w pszenicy, jęczmieniu, życie 
i orkiszu. również w płatkach owsianych, któ-
re teoretycznie glutenu nie posiadają, może 
on się znajdować z powodu powszechnego 
zanieczyszczenia innymi zbożami podczas 
uprawy i przetwórstwa. a zatem gluten znaj-
duje się w pieczywie, makaronach, ciast-
kach i słodyczach przygotowywanych z mąk 
zawierających wspomniane zboża. Mniej 
oczywistym natomiast jest fakt, że oprócz 
przetworów mącznych gluten może wystę-
pować także w śmietanie, gotowych sosach, 
wędlinach, jogurtach, przyprawach i innych 
produktach, dlatego w przypadku nietole-
rancji lub nadwrażliwości na gluten należy 
uważnie czytać etykiety. W sklepach żywność 
bezglutenowa na opakowaniach oznaczona 
jest piktogramem przekreślonego kłosa.

 Prawdą jest, że gluten nie szkodzi każde-
mu. U zdrowego człowieka, u którego nie 
stwierdzono celiakii, alergii ani nadwrażli-
wości, składnik ten, spożywany w umiarko-
wanych ilościach, jest neutralny dla zdrowia. 
z drugiej jednak strony gluten nie jest war-
tościowym składnikiem niezbędnym do pra-
widłowego rozwoju organizmu. Mało tego, 
według badań Polskiego Stowarzyszenia 

osób z Celiakią nietolerancja na gluten może 
być związana ze zmianą nawyków żywienio-
wych społeczeństwa w kierunku spożywania 
pokarmów wysokoprzetworzonych, bogato-
glutenowych oraz pogorszeniem się jako-
ści samego ziarna, z którego produkuje się 
mąkę. Przykładowo pszenica, która w wielu 
krajach stanowi podstawę diety, powstała na 
drodze licznych krzyżowań i mutacji. W kon-
sekwencji jej współczesna odmiana posiada 
aż 42 chromosomy, podczas gdy pszenica 
spożywana jeszcze kilkadziesiąt lat temu 
przez naszych dziadków zawierała ich 14. 
W ten sposób, drogą wieloletnich ekspery-
mentów, wyselekcjonowano „superpszeni-
cę”, bardziej odporną na pestycydy, choroby 
i działalność szkodników, a zatem łatwiejszą 
w uprawie i dającą większy plon. Niestety, 
choć cel był słuszny - wyeliminowanie głodu 
na ziemi - zwiększenie wydajności upraw nie 
zostało skorelowane z polepszeniem jakości 
samego ziarna.

Gluten nie szkodzi 
każdemu. 

U zdrowego człowieka, 
u którego nie stwierdzono 

celiakii, alergii ani 
nadwrażliwości, składnik ten, 
spożywany w umiarkowanych 

ilościach, jest neutralny dla 
zdrowia.
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 Choroby związane 
z glutenem

 
Celiakia

 Celiakia (choroba trzewna) - immunolo-
giczne schorzenie o podłożu genetycznym, 
na ogół ujawnia się w dzieciństwie. znane są 
jednak liczne przykłady, w których choroba 
objawia się dopiero między 35 a 55 rokiem 
życia albo wręcz przebiega zupełnie bez-
objawowo. W tych ostatnich przypadkach 
pacjent żyje w nieświadomości albo dowia-
duje się o chorobie przy okazji innych badań. 
W przebiegu celiakii działający toksycznie 
gluten prowadzi do zaniku kosmków jelita 
cienkiego, maleńkich wypustek błony śluzo-
wej, które zwiększają jego powierzchnię i są 
odpowiedzialne za wchłanianie składników 
odżywczych. W konsekwencji wchłanianie 
pokarmu jest upośledzone, co prowadzi do 
wystąpienia różnorodnych objawów klinicz-
nych. Począwszy od biegunek, bólu brzucha 
i chudnięcia, poprzez ból głowy i notoryczne 
zmęczenie oraz zmiany skórne - na obniżo-
nej płodności skończywszy, czyli na symp-
tomach dalece odbiegających od układu 
pokarmowego. do dnia dzisiejszego nie 
odkryto, dlaczego jedne organizmy tolerują 
gluten, podczas gdy na inne działa on tok-
sycznie. Nie wynaleziono również do dnia 
dzisiejszego skutecznego leku na celiakię, 
a jedyną metodą walki z chorobą jest dieta 
eliminacyjna. 

Gdy pomimo diagnozy 
pacjent nie stosuje się do diety 
bezglutenowej, mogą pojawić 

się powikłania:
 � przedwczesna osteoporoza, anemia, 

niedowaga

 � poronienia, niska masa urodzeniowa 
noworodków (w przypadku matek cier-
piących na celiakię)

 � niski wzrost u dzieci, krzywica
 � drażliwość, niecierpliwość, apatia, stany 

depresyjne
 � osłabienie mięśni, zaburzenie koordyna-

cji ruchów kończyn, padaczka
 � wzrost ryzyka wystąpienia raka jelita cien-

kiego, raka gardła i przełyku
 

aby zdiagnozować celiakię niezbędna 
jest wizyta u gastroenterologa, który po 
przeprowadzeniu szczegółowego wywia-
du zleci wykonanie badań serologicznych 
krwi. zazwyczaj bada się stężenie dwóch 
z trzech dostępnych przeciwciał charakte-
rystycznych dla celiakii: ema, ttG, GdP (lub 
GaF). 

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.  

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

Skład tabletki:  
korzeń kozłka - 400 mg

Przeciwwskazania:  
Nie należy stosować 
leku w przypadku nad-
wrażliwości na korzeń 
kozłka.

Wielkość opakowań: 
60, 90 tabl.

Lek stosuje się tradycyjnie w łagodnych objawach  
napięcia nerwowego i trudnościach w zasypianiu.  

Laboratorium  
Farmaceutyczne 
Labofarm Sp. z o.o. Sp. k. 
  www.labofarm.pl

 lek na bezsenne noce
r e k l a m a
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Jednakże samo wykrycie przeciwciał nie 
upoważnia do zdiagnozowania choroby. Nie-
zbędna jest również biopsja jelita cienkie-
go. Wykonuje się ją endoskopowo podczas 
gastroskopii. W praktyce wygląda to tak, że 
pacjent połyka miękką sondę z małą kame-
rą na końcu, dzięki której lekarz zagląda do 
wnętrza jelita i pobiera jego maleńkie frag-
menty do badania. zabieg nie jest bolesny, 
jednak nie należy do przyjemnych. U małych 
dzieci przeprowadza się go w znieczuleniu 

ogólnym. dopiero te dwie składowe (zanik 
kosmków jelitowych oraz obecność przynaj-
mniej jednego przeciwciała) plus poprawa 
samopoczucia po odstawieniu produktów 
zawierających gluten są podstawą do zdia-
gnozowania celiakii. W Polsce choroba ta 
dotyka jednego na stu mieszkańców.

Alergia na gluten

Celiakia i alergia na gluten to dwie odręb-
ne jednostki chorobowe, o różnej etiologii, 
których wspólnym mianownikiem jest glu-
ten. Często choroby te są ze sobą mylone, 
jednak celiakia jest chorobą wrodzoną, na-
tomiast z alergii można wyrosnąć. i tak też 
się najczęściej dzieje w przypadku dzieci 
dotkniętych tą chorobą. alergia ma typowy 
przebieg charakterystyczny dla reakcji uczu-
leniowych i jest związana z produkcją prze-
ciwciał ige. do wczesnych objawów alergii, 
występujących zaraz po spożyciu produktów 
zawierających gluten, należą: wymioty, bóle 
brzucha, wzdęcia, pokrzywka, skurcz oskrze-
li, wstrząs anafilaktyczny. reakcje typu póź-
nego objawiają się najczęściej biegunką, 
atopowym zapaleniem skóry. Co ciekawe, 
u dorosłych zaobserwowano alergię na glu-
ten, która manifestuje się wyłącznie podczas 
wykonywania wysiłku fizycznego. Badania 
laboratoryjne mają ograniczone znaczenie 
w diagnostyce alergii pokarmowej, a najbar-
dziej wiarygodnym testem i jedynym lekiem 
jest dieta eliminacyjna.

Nadwrażliwość na gluten to te przypadki 
nietolerancji glutenu, w których na podsta-
wie badań wykluczono celiakię oraz alergię 

(negatywny wynik przeciwciał, brak podwyż-
szonego ige) i w badaniu endoskopowym 
stwierdzono praktyczny brak zaniku kosmków 
jelitowych, a pomimo tego spożycie glutenu 
powoduje niepożądane objawy u pacjenta.

Gluten free
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Dieta bezglutenowa
Jak zaznaczono na początku, niejedzenie 

glutenu stało się dość popularne w ostatnich 
czasach, a w niektórych środowiskach urosło 
wręcz do rangi mody. Jednym dało poczucie 
bycia kimś wyjątkowym oraz umożliwiło dołą-
czenia do elity dbających o siebie nadwraż-
liwców, dla innych stało się narzędziem do 
zgubienia zbędnych kilogramów. ten szybko 
rozprzestrzeniający się, wielkomiejski trend 
został natychmiast podchwycony przez mar-
ketingowców, którzy dostrzegli potencjał 
zarobkowy wynikający z nowej mody. oferta 
gotowych produktów bezglutenowych jest 
obecnie bardzo bogata i łatwo dostępna dla 
zwykłego „niezjadacza chleba”. ale czy ma to 
coś wspólnego ze zdrowiem? Niekoniecznie. 
Jako przykład podam skład ciasteczek bez-
glutenowych: czekolada mleczna 53% (cu-
kier, mleko w proszku, masło kakaowe, masa 
kakaowa, laktoza, emulgator: lecytyna sojowa, 
aromat identyczny z naturalnym: wanilinowy), 
skrobia kukurydziana, mąka kukurydziana, 
masło 5%, cukier, modyfikowana skrobia 
z tapioki, jajka, mleko w proszku, syrop z bu-
raków cukrowych, mono- i diglicerydy kwa-

sów tłuszczowych, substancje spulchniające: 
kwaśny węglan amonu, kwaśny węglan sodu, 
sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy.

Nie zapominajmy jednak, że dla osób cier-
piących na którąkolwiek z powyższych nie-
tolerancji, dieta bezglutenowa jest jedynym 
sposobem odżywiania. Niezależnie jednak 
od tego, czy dieta jest wynikiem przymusu, 
świadomego wyboru czy chwilowej mody, 
najrozsądniej byłoby zrezygnować z gotowe-
go wysokoprzetworzonego jedzenia na rzecz 
naturalnych produktów. i choć na pierwszy 
rzut oka dieta bezglutenowa może się wy-
dawać pasmem niesamowitych wyrzeczeń 
(no bo jak tu zrezygnować z ulubionej pizzy?), 
to po bardziej wnikliwej analizie można ze 
zdziwieniem odkryć zupełnie nowe pokłady 
kulinarnych możliwości. 

Przykładowo, zamiast mąki pszennej moż-
na sięgnąć po mąkę gryczaną, ryżową, sojo-
wą, kukurydzianą, kasztanową, ciecierzycową 
lub z manioku, włączając do codziennego 
menu więcej kasz, ryb, owoców i warzyw. 
i taka dieta na pewno nikomu nie zaszkodzi.

Gluten free
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Jak walczyć z nowotworem?
r e k l a m a



54 Porady z aPtekiwww.poradyzapteki.pl

właściwości
Zdrowotne

herbaty
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Zdrowotne właściwości herbatY

dzieje herbaty wplatają się 
barwnie w historię społecznego 

i kulturowego rozwoju wielu krajów. 
Napój, który przywędrował do europy 
z Chin ma blisko 4500 lat, a mimo 
to wciąż odkrywa przed nami swoje 

tajemnice 

W edług danych statystycznych 
Polska plasuje się na czwar-
tym miejscu pod względem 

spożycia herbaty w europie. z wynikiem  
1 kg herbaty rocznie na osobę Polacy ustę-
pują miejsca tylko irlandii (2,18 kg), Wielkiej 
Brytanii (1,93 kg) oraz rosji (1,38 kg). Nato-
miast w rankingu światowym, choć ciężko 
w to uwierzyć, bijemy takie kraje jak Japo-
nia czy Chiny, gdzie herbata w świadomości 
społecznej uważana jest za napój narodowy.

W zależności od sposobu obróbki wyróż-
niamy wiele różnych rodzajów herbat. Her-
bata zielona - niefermentowana, spożywana 
głównie w Japonii i Chinach, stanowi około 
20% światowej produkcji tego napoju. Jej 
listki są zbierane, suszone, a następnie lek-
ko podgrzewane. z najmłodszych listków 
i pączków powstaje herbata biała, o jasnym, 
słomkowym kolorze i delikatnym, słodkawym 
smaku. Herbata czarna powstaje w procesie 
całkowitej fermentacji herbaty zielonej, nato-
miast czerwona - tzw. Pu-erh - jest wynikiem 
70% fermentacji, w której nabiera swojego 
charakterystycznego ziemistego posmaku.

dzięki zawartości wielu biologicznie czyn-
nych substancji, herbata stanowi wdzięczny 
i wciąż nieodkryty do końca materiał badaw-
czy. każdego roku na łamach prestiżowych 

tradycja picia herbaty na ziemiach 
polskich pojawiła się w XiX wieku wraz 
z przybyciem wojsk carskich. zgodnie 
z rosyjskim obyczajem, do jej parzenia 
używano samowara. Napar nie był zbyt 
mocny, podawano go w szklankach, 
a kostki cukru, którymi przyozdabiano 
spodek, ssano jak cukierki. Przez wpły-
wy rosyjskie do dnia dzisiejszego w nie-
których regionach Polski, zwłaszcza 
wschodnich, herbatę określa się mia-
nem „czaj”. Nieco później, w XiX wieku, 
wśród polskiej arystokracji pojawił się 
tzw. angielski zwyczaj parzenia herbaty 
- w imbryczku, podczas podwieczorków 
lub spotkań towarzyskich, którym towa-
rzyszył zazwyczaj mały poczęstunek. do 
kultury polskiej nie został natomiast 
przeszczepiony, tak rozpowszechnio-
ny wśród krajów anglosaskich, zwyczaj 
picia herbaty z mlekiem, tzw. bawarki.

!
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magazynów medycznych naukowcy prześci-
gają się w licznych odkryciach dotyczących 
herbaty i jej prozdrowotnego wpływu na or-
ganizm ludzki. Jeszcze sto lat temu uważa-
no, że herbata składa się z pięciu związków 
chemicznych. Współczesna nauka wykazała 
natomiast, że herbata składa się przynaj-
mniej z dziecięciu dużych grup związków, 
z których każda składa się z licznych mniej-
szych podgrup, na które składają się związki 
podstawowe, których łączna suma przekra-
cza setkę. 

Ponadto, skład herbaty może się różnić 
w zależności od jej rodzaju, pochodzenia, 
czasu zbioru liści lub sposobu przyrządza-
nia (długości parzenia, temperatury wody, 
itp.). Przykładowo, herbata zielona może 
mieć działanie pobudzające (2-3 min pa-
rzenia) lub relaksujące (3-8 min parzenia), 
ta sprowadzona z indii czy Sri Lanki może 

mieć więcej taniny niż chińska, gruzińska 
czy azerbejdżańska, które z kolei zawierają 
więcej teiny.

r e k l a m a

psika,       ból gardła zanika!

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.

Septogard, Benzydamini hydrochloridum, 1,5 mg/ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej. 
Wskazania do stosowania: Miejscowe leczenie objawów zapalenia w obrębie jamy ustnej  
i gardła, któremu towarzyszy ból. Produkt leczniczy jest stosowany w leczeniu różnych  
bolesnych stanów w obrębie jamy ustnej i gardła, takich jak owrzodzenie jamy ustnej,  
ból gardła, ból w jamie ustnej, ból dziąsła lub zębów. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na 
substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. ChPL. 
Podmiot odpowiedzialny: Farmak International Sp. z o.o.; Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa SE
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Troszczymy się o Ciebie i Twoje zdrowie od 90 lat

Septogard_prasaTLO_87x117_bs01.indd   1 28/01/2021   13:27

r e k l a m a

 herbata zielona 
może mieć działanie 

pobudzające  
(2-3 min. parzenia)  
lub relaksujące  

(3-8 min. parzenia)
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Podstawowe związki 
chemiczne zawarte 

w herbacie
teiNa - odpowiednik kofeiny w kawie, 

alkaloid, odpowiedzialny za działanie to-
nizujące i pobudzające. W czystej postaci 
jest związkiem bezbarwnym, pozbawionym 
zapachu, o gorzkawym smaku, występują-
cym zresztą nie tylko w herbacie, ale i kawie, 
kakao, mate, orzeszkach cola i niektórych 
innych roślinach tropikalnych. Na przekór 
rozpowszechnionemu mniemaniu, herbata 
zawiera znacznie więcej kofeiny (teiny) niż 
kawa, lecz kofeina herbaciana działa łagod-
niej niż czysta kofeina kawowa. Składa się 
na to cały szereg przyczyn. Po pierwsze, do 
parzenia bierze się znacznie mniejszą ilość 
herbaty niż kawy, a w związku z tym uzysku-
je się mniejsze stężenie kofeiny. Po drugie, 
kofeina, wchodząc w reakcje z garbnikami, 
tworzy kompleksy, przez co działa wolniej 
i łagodniej na układ sercowo-naczyniowy 
i centralny system nerwowy. kofeina her-
baty odznacza się jeszcze jedną niezwykłą 
właściwością: nie odkłada się w organizmie 
człowieka, co wyklucza niebezpieczeństwo 
zatrucia, nawet przy częstym jej spożyciu.

obok teiny w skład herbaty wchodzą rów-
nież niewielkie ilości innych alkaloidów. Są 
to rozpuszczalne w wodzie: teoBroMiNa 
i teoFiliNa, powodujące rozszerzenie 
naczyń krwionośnych. to właśnie te dwie 
substancje odpowiedzialne są za działanie 
moczopędne herbaty. Syntetyczna forma 
teofiliny znalazła zastosowanie w leczeniu 
i zapobieganiu skurczowi oskrzeli w astmie 
oskrzelowej oraz przewlekłej obturacyjnej 
chorobie płuc (PoChP).

związki GarBNikowe, poliFeNo-
lowe, głównie taniny i katechiny, stano-
wią do 30% suchej masy herbaty. tanin lub 

!
Wchłanianie żelaza

z negatywnych właściwości polife-
noli herbaty zaznaczyć należy wpływ 
na wchłanianie żelaza. Herbata może 
bowiem zaburzać wchłanianie tego 
pierwiastka. zjawisko to dotyczy głów-
nie żelaza niehemowego, to znaczy 
pochodzącego z roślin. Herbata nie ma 
natomiast wpływu na wchłanianie żelaza 
hemowego z mięsa i ryb.

 Jednak na wchłanianie żelaza ma 
wpływ także szereg innych czynników, 
dlatego osoby zagrożone ryzykiem nie-
doboru i anemii, np. małe dzieci, oso-
by starsze, wegetarianie, dziewczęta 
w okresie dojrzewania, nie powinny pić 
herbaty do posiłków. Przy stosowaniu 
urozmaiconej diety, picie herbaty po-
między posiłkami nie jest związane 
z ryzykiem niedokrwistości.

Zdrowotne właściwości herbatY
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teotanin z herbaty nie należy utożsamiać 
z taniną farmaceutyczną lub gallasową, gdyż 
nie wykazują one działania garbującego na 
błonę śluzową żołądka, jak niesłusznie są-
dzono w przeszłości. Wykazują one natomiast 
działanie przeciwutleniające, to znaczy po-
magają uporać się organizmowi z wolnymi 
rodnikami, które mogą uszkadzać struktury 
komórkowe, inicjując choroby nowotworowe. 
Ponadto, garbniki mogą brać czynny udział 
podczas odtruwania organizmu z metali 
i toksyn dzięki właściwościom wiążącym. 
dzięki tym samym właściwościom hamują 
rozwój bakterii w przewodzie pokarmowym 
oraz są zalecane do przemywań oczu przy 
ropiejących stanach zapalnych spojówek. 
Niesłodzony napar, bogaty w garbniki, po-
lecany jest również w biegunkach.

FlawoNoidy - żółte barwniki herbaty, 
również o budowie polifenolowej, oprócz 
właściwości przeciwutleniających wpływają 
także na uszczelnienie i wzmocnienie naczyń 

krwionośnych, poprawiając ich sprężystość 
i wytrzymałość. Ponadto, jak wskazują bada-
nia, flawonoidy hamują wchłanianie tłuszczów 
z przewodu pokarmowego, zmniejszając stę-
żenie cholesterolu w organizmie (zwłaszcza 
frakcji LdL i triglicerydów) oraz pomagają 
w utrzymaniu odpowiedniej masy ciała. Stąd 
też wyciągi z zielonej herbaty znalazły za-
stosowanie w preparatach odchudzających. 

Flawonoidy wykazują także właściwości 
antyagregacyjne - zapobiegają zlepianiu 
się płytek krwi i tworzeniu zakrzepów.

Związki mineralne 
Herbata zawiera od 4 do 7% związków nie-

organicznych, zarówno makro- jak i mikroele-
mentów. Nie ograniczają się one jedynie do 
soli żelaza, które z przyczyn opisanych powyżej 
nie wchłaniają się do organizmu za dobrze. 
obok związków zawierających żelazo, w her-
bacie występują również takie metale jak:

Większość renomoWanych firm 
kosmetycznych posiada W sWojej 

ofercie całe linie kosmetykóW 
opartych na ekstraktach z białej 

lub zielonej herbaty, które 
Wykazują działanie kojące, 

przeciWzapalne, łagodzące
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dawczaka ludzkiego (HPV), zastosowanie 
znalazła maść Veregen. Jest to, jak do tej 
pory, jedyny lek na receptę oparty na eks-
trakcie z herbaty, o udowodnionym działaniu 
przeciwwirusowym.

dla tych, którym nie odpowiada smak 
zielonej herbaty lub czerwonej Pu-erh, ale 
chcących pomimo tego korzystać z ich do-
broczynnego działania, skierowane są eks-
trakty tych herbat w kapsułkach. zazwyczaj 
jedna taka kapsułka odpowiada pod wzglę-
dem składu jednej filiżance herbaty. Stan-
daryzowane doustne preparaty zielonej 
herbaty stosowane są często jako środki 
odchudzające i oczyszczające. Często po-
łączone z guaraną, kofeiną, kapsaicyną lub 
CLa wzmagają spalanie kwasów tłuszczo-
wych poprzez nasilenie termogenezy, co 
sprzyja redukcji wagi.

ekstrakty z herbaty znalazły również za-
stosowanie w kosmetykach pielęgnujących 
skórę. Większość renomowanych firm ko-
smetycznych posiada w swojej ofercie całe 
linie kosmetyków opartych na ekstraktach 
z białej lub zielonej herbaty, które wykazują 
działanie kojące, przeciwzapalne, łagodzą-
ce, chroniące przed promieniami UV, przez 
co przeciwdziałają zbyt szybkiemu starzeniu 
się skóry. W zależności od tego, jak prepara-
ty te wzbogacone są w inne składniki pielę-
gnujące, można stosować je na cerę suchą, 
normalną, mieszaną, tłustą czy wiotczejącą. 

ekstrakty z herbaty korzystnie działają rów-
nież na włosy, co wykorzystano w produkcji 
szamponów i balsamów. Panie ufające na-
turze mogą także wybierać w piankach i pły-
nach do higieny intymnej, które ze względu 
na ekstrakty z herbaty działają przeciwzapal-
nie, przeciwbakteryjnie i neutralizują zapach. 
z tego też względu bywają często domieszką 
podpasek i wkładek higienicznych.

 � MaGNez - odpowiedzialny za prawidło-
we przewodnictwo nerwowe,

 � potaS - który wraz z sodem odgrywa 
rolę w gospodarce wodnej organizmu,

 � FoSFor - wpływający na prawidłową 
strukturę kości i zębów,

 � wapń - bierze udział w gospodarce kost-
nej organizmu,

 � CyNk - niezbędny do prawidłowego prze-
biegu procesów metabolicznych,

 � SeleN - przy współudziale witaminy e wy-
kazuje działanie przeciwwolnorodnikowe 
i decyduje o prawidłowym stanie skóry.

 � Witaminy zawarte w herbacie to głównie: 
B1, B2, B6, a, e, C i k.

Zastosowanie 
wyciągów z herbaty

znamienite właściwości herbaty zostały 
dostrzeżone zarówno przez przemysł far-
maceutyczny, jak i kosmetyczny. W leczeniu 
kurzajki narządów rodnych i ropienia około-
odbytniczego wywołanych przez wirusa bro-

Zdrowotne właściwości herbatY
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W ysiłek fizyczny powoduje nie 
tylko tworzenie mięśni i spa-
lanie tkanki tłuszczowej, ale 

również usuwa płyny z organizmu. Stąd też 
ważne jest uzupełnianie płynu podczas tre-
ningu, zwłaszcza jeśli jest on intensywny. Co 
pić podczas wysiłku fizycznego?

Nadmierne odwodnienie organizmu może 
być przyczyną wielu nieprzyjemnych, a nawet 

niebezpiecznych dla zdrowia dolegliwości. 
zapobiec takiemu stanowi rzeczy można 
w niezwykle prosty sposób, mianowicie po-
przez uzupełnianie płynów. Prawda to oczy-
wista i zrozumiała dla każdego. Problem 
pojawia się dopiero w chwili, kiedy trzeba 
wybrać najbardziej odpowiedni rodzaj płynu. 
Nie każdy nadaje się do tego celu.

Co pić  
w czasie

 treningu?
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Woda
Najprostszym i najchętniej stosowanym 

napojem jest zwykła woda, najczęściej nie-
gazowana. Picie wody mineralnej, oprócz 
zwyczajnego gaszenia pragnienia, posiada 
również inną wartość. Wysoko zmineralizo-
wane wody są w stanie uzupełnić większość 
składników mineralnych, które utracone zo-
stały podczas wykonywania ćwiczeń. W ten 
prosty sposób osiągnąć można wiele, ale 
niestety nie wszystko. Sama woda częstokroć 
nie wystarczy do tego, by w efektywny sposób 
uzupełnić wszystkie utracone mikroelementy.

Napoje izotoniczne/
elektrolity

Najlepszym napojem na trening są napoje 
izotoniczne/elektrolity. Charakteryzują się 
one o wiele większym stopniem nasyce-
nia mikroelementami niż woda, z tego też 
względu są polecane wszystkim ćwiczącym, 
zwłaszcza jeśli ich treningi trwają godzinę lub 
dłużej. zawarte w tych napojach składniki, ta-
kie jak glukoza, potas, sód i magnez, świetnie 
są wchłaniane przez organizm, stanowią za-
tem bardzo dobre nawodnienie organizmu, 
który utracił wiele z nich podczas wykonywa-
nia intensywnych ćwiczeń fizycznych.

Napoje słodzone i soki
tego rodzaju napoje nie są najlepszym 

rozwiązaniem jako napój towarzyszący tre-
ningowi. zbyt duża ilość cukru powoduje, 
że nie są w stanie nawet ugasić pragnienia. 
tym bardziej nie są w stanie uzupełnić elek-
trolitów, jakie traci organizm w trakcie upra-
wiania sportu. Podobnie jest w przypadku 
soków owocowych – ich spożywanie podczas 
treningu nie jest najlepszym sposobem na 
przywrócenie odpowiedniego poziomu elek-
trolitów w organizmie.

Godzinny trening może oznaczać utratę 
nawet 1,5 litra potu. oznacza to poważne 
straty dla organizmu, warto zatem zwrócić 
szczególną uwagę na odpowiedni sposób 
uzupełniania płynów. Najlepiej jest wypić 
około 0,5 litra przed treningiem, w czasie 
ćwiczeń około 1 litra i po treningu również 
około 1 litra. W ten sposób zadbamy odpo-
wiednio o organizm.

NAWADNIA 
I GASI PRAGNIENIE 
NAWADNIA
I GASI PRAGNIENIE 

r e k l a m a

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

Infekcja
intymna?

Żadna przeszkoda
dla moich planów!

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.

Wybierz lek i już 
kapsułką wylecz 

infekcję intymną.1
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T o właśnie ich produkty przemiany 
materii powodują ten nieprzyjem-
ny zapach. kiedy stopy pocą się 

w butach, bakterie mają więcej pożywienia. 
Czasami problem może być spowodowany 
grzybicą stóp. osoby z cukrzycą czy choro-
bami serca, a także ludzie starsi, są bardziej 
podatni na infekcję stóp, ponieważ mają 
nieco słabsze krążenie stóp.

Grzybica skóry jest to zakażenie grzybicz-
ne, które wpływa na górną warstwę skóry. 
Najczęstszym grzybem jest trichophyton, 
a jego zakażenie jest ograniczone do górnej 
warstwy skóry. 

Czasami ten stan staje się niezręczny 
i osoba chora nie może wykonywać swo-
ich codziennych zajęć. infekcja bakteryjna 
może doprowadzić do uszkodzenia skóry 
i zakażenia, co może być bardzo szkodliwe, 
a niekiedy zagrażające życiu. Skóra jest su-
cha i łuszczy się, a najczęstszym objawem 
jest świąd, pojawia się jako swędzenie lub 
czerwona wysypka między palcami. Jeżeli 
stan jest poważny, skóra może tworzyć małe 
pęcherzyki, które czasami zawierają ropę. 

o swojestopy
Nasze stopy są naturalnym 

środowiskiem życia milionów  
bakterii, które żerują na pocie 

i złuszczonych komórkach skóry

Zadbaj
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Jak walczyć z nowotworem?
r e k l a m a
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Aby zapobiec  
tej chorobie:

 � należy stosować proszki 
przeciwgrzybicze,

 � należy myć skarpetki w roztworze 
przeciwgrzybiczym,

 � codziennie zmieniać skarpetki,
 � stopy regularnie myć wodą z mydłem 

i dokładnie wysuszyć całkowicie czy-
stym ręcznikiem.

objawy takie jak świąd ograniczają cza-
sami zdolność człowieka do wykonywania 
swoich codziennych zajęć, a najbardziej 
niebezpieczny jest długotrwały efekt zaka-
żenia bakteryjnego spowodowanego przez 
uszkodzenie skóry.

odciski, modzele, zapalenie kaletki ma-
ziowej stawu śródstopno-paliczkowego 
pierwszego oraz wrośnięte paznokcie to 
kolejne dolegliwości, które szpecą i prze-
szkadzają. Utrudniają też znalezienie od-
powiedniego obuwia. dolegliwościom tym 
można zapobiegać i łagodzić je. Chodzenie 
i bieganie mogą być bezbolesne i przyjem-
ne jeśli będziesz odpowiednio dbać o swoje 
ciężko pracujące stopy. długotrwałe tarcie 
lub ucisk źle dopasowanego obuwia to głów-
ne przyczyny dolegliwości stóp.

odCiSki to zgrubienia naskórka, któ-
re występują najczęściej na palcach stóp. 
Ciasno upakowane martwe komórki two-
rzą stwardniały stożek, który jest zwrócony 
ostrym końcem w kierunku leżących głębiej 
tkanek. Podczas chodzenia ten koniec uciska 
znajdujące się w skórze zakończenia nerwo-
we i powoduje ból. odciski, które znajdują 
się między palcami, są zmiękczane przez 
pot. odciski na podeszwach stóp są zwy-
kle bardzo małe - wielkości ziarenka ryżu. 

Najbardziej narażone są osoby o wysokim 
podbiciu, u których podczas chodzenia na-
cisk na palce stóp jest szczególnie duży, co 
sprzyja ich ocieraniu się o obuwie. odciski 
mogą się również pojawiać na rękach w wy-
niku nadmiernego nacisku lub tarcia.

Modzele to rogowe zgrubienia na pode-
szwach stóp. W odróżnieniu od odcisków, na 

Chodź boso, kiedy 
tylko jest to możliwe 

 
W kulturach, w których nie 
używa się obuwia, rzadko 

zdarzają się deformacje stóp, 
a odciski czy zapalenia kaletki 

stawu śródstopno- 
-paliczkowego w ogóle  

nie są znane. 
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ZadbaJ o SwoJe StopY

Chodź boso, kiedy tylko jest to możliwe. 
W kulturach, w których nie używa się obuwia, 
rzadko zdarzają się deformacje stóp, a odci-
ski czy zapalenia kaletki stawu śródstopno-
-paliczkowego w ogóle nie są znane. 

Noś buty wykonane z materiałów umożli-
wiających stopom „oddychanie”, takich jak 
skóra, płótno czy niektóre syntetyki. obuwie 
powinno umożliwiać poruszanie palcami 
stóp, ale nie może być zbyt luźne, aby sto-
pa nie mogła się przesuwać. Pięta musi być 
dobrze podparta. Skarpetki nie powinny być 
zbyt ciasne. Właściwe dopasowanie obuwia 
jest szczególnie ważne w dzieciństwie. ro-
snące stopy są tak plastyczne, że dziecko 
nie odczuwa bólu, nawet jeśli buty mają nie-
właściwy kształt. Źle dobrane obuwie może 
po kilku latach doprowadzić do powstania 
dolegliwości, a nawet deformacji stóp. Małe 
dzieci w ogóle nie potrzebują obuwia dopóki 
nie wychodzą z domu. 

obcinaj paznokcie u nóg we właściwy spo-
sób. Paznokcie powinny być obcinane do-
piero wtedy, gdy ich brzegi wyrosną ze skóry. 
Nigdy nie dłub z boków paznokcia, chcąc 
usunąć martwą skórę lub zanieczyszczenia.

ogół nie są bolesne. Powstają wówczas, gdy 
ciężar ciała nie rozkłada się równomiernie 
na podeszwie stopy.

zapaleNie kaletki MazioweJ sta-
wu śródstopno-paliczkowego pierwszego 
powoduje powstanie zgrubienia (niekiedy 
może ono być zaczerwienione i bolesne), 
które tworzy się na poziomie stawu łączące-
go wielki palec ze stopą. U niektórych osób 
ten staw ma taki kształt, że ciasne lub niedo-
pasowane do kształtu stopy obuwie bardzo 
łatwo może go uszkodzić.

wrośNięty pazNokieć powstaje wów-
czas, gdy pod wpływem nacisku brzegi ro-
snącego paznokcia (najczęściej na wielkim 
palcu) wrastają w skórę, wywołując ból i stan 
zapalny. Po pewnym czasie może to dopro-
wadzić do zakażenia. dolegliwość ta wystę-
puje najczęściej gdy paznokcie są obcinane 
w niewłaściwy sposób lub gdy skóra jest stale 
wilgotna od potu - na przykład kiedy buty czy 
skarpetki są wykonane z materiałów synte-
tycznych i nie umożliwiają odparowywania 
potu albo po prostu są zbyt ciasne.
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Ogólne wskazówki
Uwolnij stopy od wszelkich źródeł nacisku 

lub tarcia, lepiej dopasowując obuwie. Nie 
noś butów na wysokich obcasach. Jeśli to 
konieczne, rozciągnij obcisłe skórzane obu-
wie. Może to zrobić szewc, można też kupić 
płyn do rozciągania obuwia lub dające się 
powiększać drewniane prawidła do butów. 
Weź pod uwagę, że buty sportowe są zapro-
jektowane specjalnie albo do chodzenia, al-
bo do biegania. aby zapobiegać grzybicom 
dbaj, by stopy były zawsze czyste i suche. 
Jeśli masz wrośnięty paznokieć, wykonaj na 
jego środku niewielkie nacięcie w kształcie 
litery V. zmniejszy to nacisk na brzegi.

Jeśli masz odciski i zapalenie kaletki ma-
ziowej stawu śródstopno-paliczkowego, 
zastosuj podkładki lub pierścienie z filcu 
albo gąbki, aby zmniejszyć nacisk na bole-
sne miejsca.

zmiękcz modzele mocząc nogi w wodzie 
lub zastosuj przeznaczony do tego środek 
zawierający kwas salicylowy (specjalny pla-
ster lub maść). Usuń zgrubiały naskórek pu-
meksem albo pilnikiem do stóp.

Kiedy do lekarza? 

Gdy ból lub opuchlizna utrzymuje 
się dłużej niż przez siedem dni,

Gdy obrzęk ma charakter zapalny,

Jeśli nie jesteś w stanie znaleźć 
butów pasujących na twoje nogi,

Gdy modzele są bolesne,

Jeśli stopa drętwieje lub 
czujesz mrowienie,

Gdy paznokieć wrósł w skórę.

olej rycynowy oraz czysta lanolina również 
zmiękczają odciski i modzele. Nie stosuj la-
noliny, jeśli jesteś uczulony na wełnę.

Jeśli masz wrośnięty paznokieć, warto mo-
czyć stopy dwa razy dziennie przez pięć mi-
nut w misce ciepłej wody z dodatkiem trzech 
łyżek soli. Nie obcinaj paznokcia, dopóki stan 
zapalny nie minie.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Sposoby aromaterapii

Wetrzyj w odcisk kilka kropli olejku cytry-
nowego i owiń plastikową folią na 20 min. 
Powtarzaj ten zabieg codziennie przez ty-
dzień lub dwa. Stopę z wrastającym paznok-
ciem wymocz dwa razy dziennie w misce 
ciepłej wody z dodatkiem sześciu kropli 
olejku z drzewa herbacianego. zapobiegnie 
to zakażeniu.

Leki ziołowe

Stopę z wrastającym paznokciem wymocz 
w roztworze dwóch łyżeczek nalewki z na-
gietka w litrze wody. dzięki odkażającym 
właściwościom nagietka roztwór ten pomaga 
również oczyścić i zmiękczyć paznokieć. Ży-
wotnik może pomóc w przypadku odcisków 
i brodawek. Wieczorem posmaruj bolesne 
miejsce maścią z żywotnika i przykryj na noc 
przylepcem z opatrunkiem.

Zapach stóp?
Ludzie zatykają nosy, kiedy zdejmujemy bu-

ty. Pies zakochał się w naszych tenisówkach. 
Czujemy, że mamy wciąż spocone stopy... 
Jest wiele metod pozbycia się nieprzyjem-
nego zapachu. Na pewno warto przynajmniej 
2 razy dziennie zmieniać skarpetki i używać 
odpowiednich dezodorantów do (uprzednio 
umytych) stóp.

Mycie i antypespiranty

to żadne odkrycie - te same dezodoran-
ty, których używasz pod pachami, zmniej-
szą także pocenie się stóp, a więc również 
przykry zapach. Spryskaj lub przetrzyj stopy 
dezodorantem w sztyfcie przed założeniem 
skarpetek i butów.

Myj dokładnie stopy w ciepłej wodzie, uży-
wając mydła zapachowego albo bakterio-

bójczego. Po każdej kąpieli przesusz stopy 
suszarką do włosów nastawioną na najniższą 
temperaturę grzania. to przydatna metoda, 
zwłaszcza jeśli masz skłonność do zapadania 
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na grzybicę stóp lub paznokci - zmniejszając 
wilgotność, zmniejszasz prawdopodobień-
stwo zakażenia.

Namaczaj i perfumuj

Spróbuj, jak działa moczenie stóp w... her-
bacie. dwie torebki herbaty (chodzi o zwykłą, 
czyli czarną herbatę) gotuj przez kwadrans 
na wolnym ogniu w 500 mililitrach wody. Na-
stępnie wyjmij torebki, dolej tyle wody, aby 
otrzymać 2 litry roztworu, wlej go do miski 
i mocz stopy przez 30 minut. Powtarzaj ten 
zabieg codziennie. Mocna herbata zawiera 
dużo tiaminy, która działa bakteriobójczo 
i ściąga pory, redukując pocenie się.

do miski ciepłej wody dolej szklankę octu 
winnego - moczenie nóg w takim roztworze 
także pomaga zwalczać przykry zapach. aby 
wzmocnić działanie takiej płukanki, dodaj do 

r e k l a m a

niej kilka kropli olejku tymiankowego. zawie-
ra on silny środek antyseptyczny, likwidują-
cy bakterie odpowiedzialne za tworzenie 
się przykrej woni. Mocz nogi w tej płukance 
przez 15 - 20 minut codziennie przez tydzień. 
(Uwaga: nie stosuj tej metody, jeśli masz na 
stopach otarcia, skaleczenia lub popękaną 
skórę).

olejek lawendowy nie tylko ładnie pach-
nie, ale ma też właściwości bakteriobójcze. 
Wetrzyj w stopy kilka kropli olejku i masuj je 
przed pójściem do łóżka. Śpij w skarpetkach. 
zanim jednak spróbujesz tego sposobu, 
sprawdź, czy olejek lawendowy nie podrażnia 
twojej skóry - nałóż kroplę na skórę i pocze-
kaj parę godzin.

Płukanka z soli gorzkiej

rozpuść 2 szklanki soli gorzkiej (epso-
mitu) w 4 litrach ciepłej wody, w misce lub 
wiaderku. Mocz nogi 2 razy dziennie po 15 
minut. epsomit ma właściwości ściągające, 
więc ogranicza pocenie się, a także działa 
bakteriobójczo.

mocna herbata zaWiera 
dużo tiaminy, która działa 

bakteriobójczo i ściąga pory, 
redukując pocenie się
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 � Najskuteczniejszą metodą byłoby oczy-
wiście zrezygnowanie w ogóle z noszenia 
butów. kiedy to tylko możliwe chodź boso 
(przynajmniej po domu).

 � Sprawdź metkę w swoich sportowych 
butach. Jeśli można je prać - wrzuć je do 
pralki przynajmniej raz w miesiącu.

Pachnące obuwie?
Przechowuj buty w jasnym i dobrze wen-

tylowanym miejscu. zrezygnuj ze szczelnie 
zamkniętej szafki na buty, w której bakterie 
bardzo łatwo się mnożą. Możesz także ku-
pić przez internet wkładki do butów ze spe-
cjalnych siateczek wypełnionych zeolitem. 
zeolit to naturalny materiał wulkaniczny, 
który pochłania wilgoć i zapachy. Po użyciu 
wyłóż wkładki na kilka godzin na słońce, aby 
wchłonięte substancje miały czas się ulotnić.

Podobnie działa... żwirek dla kotów (nie-
używany, oczywiście!). Wsyp trochę żwirku 
do starych skarpet i włóż takie woreczki do 
butów, kiedy zdejmiesz je z nóg. do tego 
przecież służy koci żwirek - pochłania wil-
goć i zapachy...

Sposoby na trądzik
Smaruj podeszwy stóp żelem zawierającym 

nadtlenek benzoilu (można go kupić bez re-
cepty w aptekach jako lekarstwo na trądzik). 
Żel działa bakteriobójczo - tak samo, jak na 
bakterie wywołujące trądzik.

Użyj talku
Przed włożeniem butów i skarpet przesypuj 

stopy talkiem albo specjalnymi pudrami do 
stóp. Puder i talk wchłaniają pot, którym od-
żywiają się bakterie powodujące przykry za-
pach. Jeśli nie masz talku lub pudru - spróbuj 
sody oczyszczonej albo mąki kukurydzianej 
- działają podobnie.

Ubiór ma znaczenie
 � zmieniaj skarpetki co najmniej raz 

dziennie, a jeszcze lepiej 2 - 3 razy na 
dzień.

 � Nie chodź cały czas w tych samych bu-
tach - używaj przynajmniej dwóch par na 
zmianę. Po jednym dniu chodzenia odłóż 
buty i pozwól im wysychać przez dobę.

 � Jeśli pogoda na to pozwala - noś od-
kryte buty z siatką czy „wywietrznika-
mi” albo sandały, aby twoje stopy mogły 
oddychać. z tego samego powodu noś 
raczej bawełniane skarpetki niż te wyko-
nane ze sztucznych włókien.
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kup wkładki z węglem aktywnym i przytnij 
je tak, aby pasowały do twoich butów. Wy-
mieniaj je co pół roku.

Jeśli twoje buty mają ruchome wkładki - 
wyjmuj je i susz za każdym razem, kiedy zdej-
mujesz buty. Jeśli nie są skórzane, od czasu 
do czasu możesz także przeprać je w pralce.

W innych krajach (poza Polską) w dużych 
sklepach obuwniczych możesz kupić worecz-
ki z wiórami cedrowymi. za każdym razem, 
kiedy zdejmujesz buty z nóg, wkładaj do nich 
takie właśnie woreczki. Chłoną one wilgoć, 

neutralizują zapachy i sprawiają, że buty są 
suche następnego dnia.

Na twoich stopach znajduje się ponad 
250 tys. gruczołów potowych, wydzielają-
cych w sprzyjających warunkach do 0,25 li-
tra potu na dobę. idź do lekarza, jeśli masz 
grzybicę stóp, która nie ustępuje po zasto-
sowaniu domowych sposobów leczenia,gdy 
twoje stopy bardzo silnie się pocą nawet 
bez butów, jeżeli zauważasz oznaki grzy-
bicy paznokci. Być może będziesz potrze-
bować kuracji antybiotykami albo lekami 
grzybobójczymi.

Masaż stóp
Przynosi ulgę zmęczonym i obolałym 

stopom. Można samemu wymasować 
sobie stopy lub o to kogoś poprosić. Gdy 
ktoś masuje Ci stopy, połóż się na brzu-
chu, z jedną nogą ugiętą w kolanie. Nie 
masuj stóp, jeśli stawy są opuchnięte lub 
zauważysz objawy stanu zapalnego. Nie 
powinno się też masować, jeśli sprawia 
to ból lub jest nieprzyjemne.

 � trzymając jedną ręką za kostkę, a dru-
gą za palec, obracaj całą stopę naj-
pierw w jedną, potem w drugą stronę.

 � Jedną ręką naciskaj piętę, natomiast 
drugą odciągaj przód stopy ku tyłowi 
przez około 15 sekund.

 � Chwyć z obu stron ścięgno achillesa 
(tuż nad piętą), a następnie drugą na-
ciskaj na przednią część stopy, pchając 
jednocześnie piętę ku górze.

 � trzymając oburącz, przechyl stopę kil-
ka razy to na jedną, to na drugą stronę.

 � okrężnym ruchem obu rąk masuj miej-
sce położone tuż poniżej palców, prze-
suwając ręce w poprzek stopy.

 � rozciągnij każdy palec po kolei, chwy-
tając dwa sąsiednie palce i wolno roz-
ciągając je na boki oraz napinając 
skórę między nimi.

 � trzymając stopę w jednej ręce, chwytaj 
jej palce po kolei kciukiem i palcem 
wskazującym drugiej ręki. obracaj każ-
dy palec delikatnie kilka razy, a następ-
nie lekko ciągnij go przez kilka sekund.

 � rozciągnij wszystkie palce naraz - trzy-
mając cztery małe palce jedną ręką, 
a wielki palec drugą, unieś nieco nogę 
i lekko nią potrząśnij. W ten sam spo-
sób wymasuj drugą stopę.
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Jak walczyć z nowotworem?
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roZrYwka

umysł w
najwyżSzej 
fOrMie
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kĄcik kulinarnY

placuSZki Serowe 
Z truSkawkami 

 � 500 g twarogu
 � 3 jaja
 � 1,5 szklanki mąki
 � 1 cukier wanilinowy
 � sól
 � olej
 � 250 g truskawek
 � łyżka cukru
 � jogurt naturalny

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

k ą c i kKulinarny
S m a c z n e g o !

JaJecZnica Z kaSZĄ 
i pomidorami
 � pół woreczka kaszy gryczanej
 � 9 jaj
 � 2 pomidory
 � 2 łyżki masła
 � sól, pieprz

kaszę ugotować według przepisu 
na opakowaniu. Pomidora sparzyć, 
obrać ze skórki i pokroić w kostkę. 
Jaja wybić do naczynia i doprawić. 
Na patelni rozgrzać masło, wsypać 
kaszę, gdy uzyska wysoką temperaturę, 
zalać jajami i mieszać energicznie, 
gdy rozpocznie się ścinać, dodać 
odcedzone pomidory. Smażyć na dużym 
ogniu do czasu, kiedy danie uzyska 
ulubioną przez nas konsystencję.
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