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z prawdziwą satysfakcją oddajemy w Pań-
stwa ręce wakacyjny numer kwartalnika. Mam 
nadzieję, że artykuły, jakie dla Państwa przy-
gotowaliśmy, umilą wolne chwile w czasie 
nadchodzących miesięcy.

aktualna sytuacja na świecie sprawiła, że 
coraz więcej uwagi jest kierowane na te-
mat zdrowia psychicznego. Przez wiele lat 
ta część medycyny była spychana na dalszy 
plan. Było to dużym zaniedbaniem, ponie-
waż dla utrzymania ludzkiego organizmu 
w dobrej kondycji kwestia samopoczucia 
psychicznego jest nie mniej ważna niż kwe-
stia samopoczucia fizycznego. 

W bieżącym numerze chcielibyśmy zwró-
cić Państwa uwagę na aspekt wpływu emocji 
na kształtowanie się psychiki dziecka. okres 
dzieciństwa ma kluczowy wpływ na funkcjo-
nowanie jednostki w społeczeństwie, a umie-
jętność rozpoznawania własnych emocji jest 
niezwykle istotna dla prawidłowego funkcjo-
nowania zarówno w środowisku najbliższej 
rodziny, jak i grupy rówieśników. 

kolejnym tematem, na który chciałabym 
zwrócić Państwa uwagę, jest artykuł opisu-
jący trujące rośliny, jakie mogą znajdować 
się w naszym otoczeniu. W najbliższych mie-
siącach wszyscy będziemy spędzać więcej 
czasu na łonie natury, warto więc dowiedzieć 
się na co możemy trafić podczas spaceru po 
łące lub pielęgnowania ogrodu. 

Życzę Państwu wiele słońca oraz przyjem-
niej lektury!
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dla wielu ludzi ogród stanowi 
przestrzeń, której poświęcają 

bardzo wiele swojej codziennej 
troski, wkładają w nią dużo pracy, 
nie szczędząc przy tym wydatków, 

aby stworzyć swój wymarzony, 
własny raj. zachwycając się kolorem 

kwitnących rabat kwiatowych, 
równo przyciętych żywopłotów czy 
okazałością rozwiniętych krzewów, 
nie zawsze zdajemy sobie sprawę 

z tego, że mogą one zawierać wiele 
bardzo niebezpiecznych substancji. 

 

S ą to konkretne, często bardzo do-
brze poznane związki chemicz-
ne o właściwościach toksycznych, 

mutagennych czy rakotwórczych. zdarzają 
się również składniki roślin tak silnie od-
działujące na funkcjonowanie organizmu 
człowieka, że nawet niewielkie stężenie po-
jawiające się w organizmie powoduje zgon. 
Na przestrzeni wieków ludzie nauki, ale także 
różnej maści znachorzy, zielarze sięgali po 
otaczające ich rośliny, aby móc leczyć cho-
roby nękające ludzi.

Pojęcie trucizna czy roślina trująca nie jest 
do końca precyzyjne, w rzeczywistości efekt, 
jaki dana substancja wywiera na przebieg 
procesów życiowych, zależy od przyjętej 
dawki. dlatego postępując bardzo rozważ-
nie, a jednocześnie bazując na zdobytej wie-
dzy i doświadczeniu możemy, nawet bardzo 
niebezpieczne rośliny, wykorzystywać jako 
cenne leki, oryginalne przyprawy czy zjadać 
ostrożnie te części, które trujących właści-
wości nie posiadają. 

Substancje toksyczne 
występujące w roślinach 
podzielono na sześć klas 

pod względem właściwości 
trujących. 

Najbardziej niebezpieczne zostały zaliczo-
ne do klasy i i ii, dla których doświadczalnie 
wyznaczono wartość dawki Ld50 (wartość 
dawki, po której umiera 50% populacji bada-
nych zwierząt laboratoryjnych). oprócz tych 
najbardziej niebezpiecznych zatruć, niosą-
cych śmierć, notowane są zatrucia odwracal-
ne, bez uszkodzeń narządów wewnętrznych, 
gdy dostająca się do organizmu substancja 
zostaje szybko wydalona. 

Substancje trujące mogą 
wnikać do organizmu trzema 

drogami: 
 � przez skórę, 
 � przez układ oddechowy, 
 � oraz przez układ pokarmowy.  

Przez skórę najłatwiej wnikają substancje 
toksyczne w stanie gazowym, najtrudniej 
– trucizny w postaci ciał stałych. Szybkie 
oczyszczenie skóry z toksyn znacznie osłabia 
ich działanie. do roślin wywołujących zmia-
ny uczuleniowe należą gatunki zawierające 
substancje uwrażliwiające skórę na promie-
niowanie – generujące fotodermatozy, np. 
ruta zwyczajna (ruta graveolens), dyptam 
jesionolistny (dictamnus albus) czy barszcz 
Sosnowskiego (Heracelum sosnovskii). Sub-
stancje trujące wchłaniane przez układ od-
dechowy mogą niszczyć tkanki tego układu 
lub powodować zatruwanie całego organi-
zmu po wniknięciu do układu krwionośnego. 
Jako przykład może służyć oddziaływanie 

Rośliny tRujące
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dymu z roślin narkotycznych czy też dymu 
pochodzącego z papierosów. Wnikanie sub-
stancji pochodzenia roślinnego do przewodu 
pokarmowego człowieka może się odbywać 
w sposób bezpośredni, czyli spożycie trującej 
części rośliny lub pośredni – po spożyciu pro-
duktów zwierzęcych, w których odkładają się 
trucizny (mleko, mięso, jaja, miód). roślinne 
substancje toksyczne mogą wywoływać pora-
żenie różnych układów: oddechowego, ner-
wowego, krążenia i ruchowo-mięśniowego. 
Mogą też powodować uszkodzenia układu 
pokarmowego i krwiotwórczego, a niektóre 
wykazują działanie alergogenne.

 W historii ziołolecznictwa częste były przy-
padki zatruć na skutek pomylenia roślin lecz-
niczych z trującymi. obecnie częściej mylone 
są rośliny jadalne z trującymi. Nierzadko do-
chodzi do przypadkowego spożycia przez 
dzieci części roślin przyciągających uwagę 
barwą i kształtem. dlatego bardzo ważna jest 
wiedza o niebezpiecznych gatunkach roślin, 
które stanowią ozdobę parków i ogrodów, 
oraz o ich właściwościach toksycznych. Wy-
korzystanie tej wiedzy jest niezwykle istotne 
również przy projektowaniu ogrodów oraz 
placów zabaw dla dzieci.  

Oto przegląd roślin trujących, 
które możemy spotkać 

w ogrodach, parkach bądź 
w lasach:

Adonis vernalis L. 
miłek wiosenny, Rodzina:

Ranunculaceae – jaskRowate

Występuje dziko w środkowej i południowo-
-wschodniej części europy. roślina ma 10–30 
cm wysokości. Wytwarza liście wielokrotnie 
podzielone na równowąskie odcinki. kwiaty 
o żółtych płatkach (10–20) mają średnicę 

osiągającą 3–5 cm. Cała roślina jest silnie 
trująca. objawami zatrucia są biegunki, 
mdłości, wymioty, oszołomienie, paraliż, 
skurcze, spadek temperatury ciała i zabu-
rzenia widzenia. Przy większych dawkach 
następuje śmierć na skutek zatrzymania 
akcji serca. zatrucia zdarzały się w wyniku 
pomylenia liści miłka z liśćmi kopru ogrodo-
wego lub po spożyciu atrakcyjnych kwiatów 
tej rośliny przez dzieci.

Aconitum napellus L.  
tojad mocny, Rodzina: 

Ranunculaceae – jaskRowate 

W stanie dzikim występuje w całej euro-
pie, w Polsce najczęściej w górach. rośli-
na dorasta do 120 cm wysokości. Liście są 
dłoniastosieczne. Ciemnoniebieskie kwiaty 
o symetrii grzbiecistej zebrane są w szczy-
towe, gęste grona. Cała roślina odznacza się 
dużą toksycznością, a szczególnie toksycz-
ne są korzenie i nasiona. Bardzo silną tok-
syną jest akonityna, która 
początkowo działa po-
budzająco, a następ-
nie paraliżuje nerwy 
czuciowe i rucho-
we. Stwierdzono, że 
spożyte fragmenty 
roślin o masie 2–5 
mg mogą spowodo-

miłek wiosenny 
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wać paraliż oddechowy, ustanie akcji serca 
oraz śmierć. akonityna może też przenikać 
przez skórę. W średniowieczu tojad nazywa-
no morderczą rośliną, używano jej do zatru-
wania strzał i mieczy. 

Anemone nemorosa L. 
– zawilec gajowy, Rodzina: 

Ranunculaceae – jaskRowate 

Występuje w europie i tur-
cji. roślina osiąga do 30 

cm wysokości. Wytwa-
rza poziome walcowate 
kłącza. Liście są trzy-
krotnie dłoniastosiecz-
ne. Białe kwiaty mają 

średnicę 2–4 cm. ro-
śliny te tworzą w lasach 

liściastych zwarte kobierce. 
Wszystkie części rośliny są trują-

ce. Jej sok może powodować podrażnienia 
skóry. Po spożyciu występują mdłości, bie-
gunka i skłonność do krwawień, a także po-
budzenie i porażenie ośrodkowego układu 
nerwowego. zanotowano przypadek śmierci 
dorosłego człowieka po spożyciu 30 świe-
żych roślin.

Pulsatilla  
vulgaris Mill 

– sasanka zwyczajna, Rodzina: 
Ranunculaceae – jaskRowate 

Na stanowiskach natu-
ralnych rośnie w eu-
ropie. Jest rośliną 
dorastającą do 
40 cm wysoko-
ści. Liście są wie-
lokrotnie wcinane, 
białosrebrzyście 
owłosione. kwiaty są 
purpurowofioletowe lub 

białe. Właściwości trujące ma cała roślina. 
Jako objawy zatrucia opisywane są mdłości, 
pobudzenie, odurzenie i paraliż ośrodkowe-
go układu nerwowego.

Nymphaea alba L. 
– gRzybienie białe, Rodzina: 

nymphaeaceae – gRzybieniowate 

Jest to roślina wodna o pływających, ser-
cowatych liściach. kwiaty są talerzykowate, 
o średnicy 10–20 cm, barwy białej, różowej 
lub czerwonej. Wszystkie organy rośliny są 
trujące. do objawów zatrucia należą stan 
pobudzenia i paraliż układu oddechowego.

grzybień biały

Rośliny tRujące
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Digitalis purpurwea L. 
– napaRstnica puRpuRowa, Rodzina: 

plantaginaceae – babkowate 

rośliny wyrastają do wysokości 1,3 m. Liście 
są szarozielone, jajowato-lancetowate. Pur-
purowoczerwone kwiaty o wydłużonych, rur-
kowatych koronach zebrane są w kwiatostany 
skierowane w jedną stronę. Wewnątrz kwiatu 
występują liczne, skontrastowane z barwą 

okwiatu plamki. Silnie tok-
syczne właściwości 

wykazuje cała rośli-
na. Po jej spożyciu 
występują mdło-
ści, wymioty, kolki 
żołądkowo-jeli-
towe, zaburzenia 

widzenia, paraliże 
i skurcze.

Dictamnus albus L. 
– dyptam jesionolistny, Rodzina: 

sapindaceae – mydleńcowate 

Spotykany jest na stanowiskach natural-
nych w różnych częściach europy. Jest byliną 
o wysokości 0,8–1,0 m. Liście ma ciemnozie-
lone, nieparzystopierzaste, lekko zgrubiałe. 
kwiaty są różowe z ciemniejszymi prążkami 
lub białe, o średnicy do 5 cm, zebrane w luź-
ne kwiatostany. Wszystkie organy rośliny są 

lekko trujące. Po zetknięciu ze skórą w dni 
słoneczne roślina może wywoływać fotoder-
matozy, widoczne jako miejscowe zapalenia 
skóry.

Convallaria majalis L. 
– konwalia majowa, Rodzina: 

convallaRiaceae – konwaliowate 

ojczyzną tego gatunku są europa i azja. 
Jest to niewielka, kłączowa bylina o wysoko-
ści 15–20 cm. Liście są jasnozielone, owalne. 
kwiaty barwy białej, o dzwonkowatym kształ-
cie, odznaczają się intensywnym zapachem. 
Silnie toksyczna jest cała roślina. Symptomy 
zatrucia to: mdłości, wymioty, biegunka, za-
burzenia widzenia, zaburzenia rytmu serca, 
zwiększenie, a następnie obniżenie ciśnienia 
krwi, osłabienie i zatrzymanie akcji serca. Po 
kontakcie z rośliną notowano także podraż-
nienia skóry i oczu.

Colchicum autumnale L. 
– zimowit jesienny, 
Rodzina: 
colchicaceae 
– zimowitowate 

ojczyzną zimowitu 
jest europa. roślina do-
rasta do 25 cm wyso-
kości. Wytwarza zielone, 

konwalia majowa
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szerokolancetowate liście. kwiaty różowofio-
letowej barwy, o lejkowatym kształcie, poja-
wiają się dopiero we wrześniu. Cała roślina 
odznacza się silną toksycznością. do obja-
wów zatrucia należą: pragnienie, pieczenie 
i drętwienie jamy ustnej, krwawa biegunka, 
bóle brzucha, spadek temperatury, zapaści 
sercowo-naczyniowe i paraliż oddechowy, 
który prowadzi do śmierci.

Galanthus nivalis L. 
– śnieżyczka pRzebiśnieg, Rodzina: 
amaRyllidaceae – amaRylkowate 

roślina występuje 
w europie na sta-

nowiskach natu-
ralnych. osiąga 
10–20 cm wysoko-
ści. W miejscach 
półcienistych two-

rzy łany obejmujące 
znaczną powierzch-

nię. Liście są niebie-
skozielone, wydłużone. Białe z zielonym 
rysunkiem, zwisające kwiaty mają kształt 
dzwonkowaty. trujące właściwości ma cała 
roślina. Przy zatruciu występują mdłości, wy-
mioty, biegunka i zwężenie źrenic.

Leucojum vernum L. 
– śnieżyca wiosenna, Rodzina: 

amaRyllidaceae – amaRylkowate 

roślina pochodzi 
z europy. Należy 

do roślin cebu-
lowych, jej wy-
sokość mieści 
się w zakre-
sie 20– 30 
cm. Wytwarza 

ciemnozielone, 
równowąskie li-

ście. Białe, zwisają-

ce kwiaty charakteryzują się żółtawozieloną 
plamką na szczycie wszystkich elementów 
okwiatu. Stwierdzono trujące właściwości 
wszystkich części rośliny. W przypadku za-
trucia rejestrowano mdłości, wymioty, bie-
gunkę i zaburzenia rytmu serca.

Narcissus 
pseudonarcissus L. 
– naRcyz tRąbkowy, Rodzina: 

amaRyllidaceae – amaRylkowate 

W stanie dzikim spotykany jest w różnych 
częściach europy. Jest rośliną cebulową 
o wysokości 15–25 cm. Liście są szarozie-
lone, długie, równowąskie. okazały kwiat 
o średnicy 4–7 cm ma barwę jasnożółtą, 
a centralnie położony trąbkowaty przykoro-

narcyz trąbkowy
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nek jest złotożółty. Wykazano, że cała roślina 
jest trująca, a w szczególności cebule, któ-
rych spożycie może spowodować śmierć. do 
objawów zatrucia należą również mdłości, 
silna biegunka i wstrząs. kontakt rośliny ze 
skórą może wywołać objawy alergii, takie jak 
atopowe zapalenie skóry.

Taxus bacata 
– cis pospolity, Rodzina: taxaceae 

– cisowate 

to zimozielony krzew, w starszym wieku 
drzewo do 15 m wysokości o iglastych li-
ściach, dziko rosnący jest spotykany rzadziej, 
natomiast chętnie nasadzany w naszych 
ogrodach jako krzew ozdobny. z wyjątkiem 
słodkawego, czerwonego miąższu osnówki 
na nasieniu, wszystkie części cisa zawiera-
ją silnie trującą taksynę oraz inne szkodli-
we substancje. znane są przypadki zatruć 
śmiertelnych. Przy jedzeniu nasion z osnów-
ką trujące nasiona pozostają najczęściej 
nieuszkodzone i wędrują przez przewód 
pokarmowy bez szkodliwych następstw dla 

organizmu. zatrucia taksyną następują naj-
częściej wskutek żucia igieł i gałązek cisa. 
Stwierdzono na przykład, że konie padały 
martwe już po 5 minutach od chwili zjedzenia 
jego igieł i gałązek. U ludzi powoduje uszko-
dzenia wątroby i nerek, ataki drgawek, śmierć 
wskutek porażenia ośrodka oddechowego 
i ustania akcji serca.

Laburnum 
anagyroides 

– złotokap pospolity, Rodzina: 
Fabaceae – bobowate 

krzew ozdobny sadzony w Polsce w ogro-
dach. trucizna cytyzyna zawarta jest głów-
nie w kwiatach, nasionach i korzeniach. Przy 
ciężkich zatruciach ogól-
ne porażenie i śmierć 
w zapaści wskutek 
porażenia ośrodka 
oddechowego. za 
dawkę śmiertelną 
dla dzieci uważa 
się 15 – 20 nasion.

cis pospolity

złotokap 
pospolity

Rośliny tRujące
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Euonymus europaeus 
– tRzmielina pospolita, Rodzina: 
celastRaceae – dławiszowate 

Cała roślina jest trująca, jednak zachętą do 
skosztowania są bardzo atrakcyjne owoce 
dojrzewające późnym latem i wczesną jesie-
nią. zawierają nasercowo działające gliko-
zydy: ewobiozyd, ewomonozyd i ewonozyd. 
objawy zatrucia pojawiają się dopiero po 15 
– 16 godzinach. Następuje wzrost ciepłoty 
ciała, zaburzenia układu krążenia, dychawica, 
zapaść. Możliwe są także uszkodzenia nerek 
i wątroby. dawka 30 –40 nasion jest uważana 
za śmiertelną dla człowieka. drugi gatunek 
rosnący w Polsce, trzmielina brodawkowana, 
jest również trująca.

Ilex aquifolium 
– ostRokRzew kolczasty, Rodzina: 

aquiFoliaceae – ostRokRzewowate. 

krzew dorastający do 6 m wysokości. 
W Polsce coraz częściej sadzony jako krzew 
ozdobny. trucizną jest alkaloid teobromina, 
występuje w liściach i owocach. ofiarami są 
głównie dzieci zjadające atrakcyjnie wyglą-
dające owoce. objawami zatrucia jest nieżyt 
żołądka i jelit z wymiotami i ciężką biegun-
ką, senność.  

Ligustrum vulgare 
– ligustR pospolity, Rodzina: 

oleaceae – oliwkowate 

Najczęściej sadzone są z niego żywopłoty, 
często dziczeje. trucizną 

jest glikozyd ligustry-
na i inne substancje. 
znane są przypadki 
śmiertelnych zatruć 
u dzieci owocami li-
gustru. Po zjedzeniu 

większej ilości owo-
ców występują poważne 

dolegliwości żołądka i jelit z gwałtownymi 
wymiotami i silną biegunką. Możliwe także 
drgawki i porażenie układu krążenia. 

Atropa belladonna 
– pokRzyk wilcza jagoda, Rodzina: 

solanaceae – psiankowate 

kwitnie w czerwcu i lipcu. kwiaty brunatno-
fioletowe. owoce dojrzewają na raty, tak że 
obok siebie widzimy owoce zielone i dojrzałe, 
zabarwione na czarno. rośnie na porębach 
leśnych, skraju dróg leśnych. Jej występo-
wanie ogranicza się do południowej części 
kraju. trucizna głównie występuje w owocach 
i jest to L – hioscyamina i atropina. za dawkę 
śmiertelną dla dzieci uważa się 3-4, dla do-
rosłych ponad 10 jagód. objawami zatrucia 
są: sucha, gorąca i czerwona skóra, suchość 
w ustach, rozszerzenie źrenic, zaburzenie ryt-
mu serca, omamy, stany lękowe, napady 
szału, zatrzymanie moczu i śpiączka. 
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IDEALNY ZESTAW SKŁADNIKÓW 
DLA BUDOWANIA TWOJEJ ODPORNOŚCI!

Preparat zawiera dwa odpowiednio dobrane, liofilizowane, żywe kultury  
bakterii kwasu mlekowego (Bifidobacterium animalis lactis oraz Lactobacillus  

rhamnosus ATCC 53103), inulinę, colostrum, witaminę C, B6 oraz rutynę.

To Twoja

TARCZA 
ODPORNOŚCIOWA!

r e k l a m a

bieluń 
dziędzierzawa

Datura stramonium 
– bieluń dziędzieRzawa, Rodzina: 

solanaceae – psiankowate

roślina jest silnie trującym chwastem ru-
deralnym, w ogrodach gości ze względu na 
ładne kwiaty. zatrucia przypadkowe zdarzają 
się niekiedy u dzieci, nierzadko u młodzie-
ży eksperymentującej ze środkami odurza-
jącymi. dla kilkuletniego dziecka spożycie 
i zwykle rozgryzienie 5-10 nasion jest w sta-
nie zakończyć się śmiercią. dla dorosłego 
człowieka staje się niebezpieczne spoży-
cie 15-25 nasion. Mimo silnych halucynacji 
efekty są nieprzyjemne z powodu znacznych 
efektów ubocznych. eksperymenty z rośliną 
kończą się zwykle na jednej lub kilku próbach. 
Bywa, że spożyta zostaje zbyt silna dawka, 
co prowadzi do hospitalizacji lub kończy się 
śmiercią.

Helleborus L. 
– ciemieRnik, Rodzina: 

Ranunculaceae – jaskRowate

do silnie trujących gatunków z rodzaju 
Helleborus należą H. foetidus – ciemiernik 
cuchnący i H. purpurascens – ciemiernik 
czerwonawy. oba gatunki pochodzą z eu-
ropy. Są bylinami osiągającymi 30–50 cm 
wysokości. Ciemiernik cuchnący ma liście 
lancetowate, a kwiaty jasnozielone z czerwo-
nawą obwódką, natomiast ciemiernik czer-
wonawy ma liście dłoniastodzielne, a kwiaty 
purpurowe, często wewnątrz bladozielone. 
rośliny kwitną bardzo wcześnie, często 

przy zalegającej pokrywie śnieżnej. 
Całe rośliny są silnie trują-

ce. Jako objawy zatrucia 
wymienia się: ślinotok, 
biegunkę, wymioty, kol-
kę, rozszerzenie źrenic, 
duszności. do zgonu 
doprowadza paraliż 

mięśni oddechowych.

Rośliny tRujące
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Bezsenność
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bezsenność

Sen zajmuje około jedną trzecią 
naszego życia. zdrowy sen 

przywraca sprawność i dobrą 
kondycję naszej tkanki nerwowej, 

powoduje przyspieszoną 
odnowę komórek, wpływa na 

system kontrolujący przemianę 
materii, wzmaga tworzenie 

białek i ma ogromne znaczenie 
w produkcji  hormonów. 

S en daje nam nową energię, poczucie 
świeżości i pozytywnego nastawie-
nia. Jest niezbędny dla zachowania 

zdrowia ciała i umysłu. Sen to najlepszy ko-
smetyk. Podczas snu mózg naprawia uszko-
dzenia, porządkuje i zapamiętuje informacje.

We współczesnym społeczeństwie wystę-
puje nowa tendencja do wydłużania aktyw-
ności dobowej kosztem snu. Jest to jednak 
wielki błąd, gdyż badania dowodzą, że sen ma 
fundamentalne znaczenie dla zdrowia. Brak 
snu może szybciej doprowadzić do śmierci 
niż brak jedzenia. Już po kilku nieprzespa-
nych nocach pogarsza się kondycja fizyczna 
i psychiczna, słabnie pamięć i zdolność kon-
centracji, obniża się odporność na choroby.

Na bezsenność cierpi około 33% ludności. 

Problemy ze snem zaczynają się w mo-
mencie, gdy położymy się do łóżka. Bywa tak, 
że mija nawet kilka godzin, zanim zmorzy 
nas sen. Czasami zasypiamy bez trudu, ale 
w nocy budzimy się i trudno nam ponownie 
zasnąć. również zdarza się tak, że budzimy 
się nad ranem i oczekujemy na jawie na sy-
gnał budzika. 

r e k l a m a
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wszystkie te problemy związane 
z nieprawidłowym przebiegiem 
snu nazywamy bezsennością. 
bezsenność to zaburzenie 
prawidłowego rytmu, głębokości 
oraz czasu trwania snu i czuwania.

każdy człowiek ma swój własny rytm bio-
logiczny, który wraz z wiekiem ulega modyfi-
kacji. organizm sam informuje nas, w jakich 
godzinach wypoczywa najlepiej i jak dużo 
czasu potrzebuje na sen. dobowe zapotrze-
bowanie na sen u poszczególnych osób jest 
różne. Czas poświęcony na sen waha się 
w szerokich granicach od 4 do 10 godzin, ale 
najczęściej czujemy się wspaniale i cieszy-
my się optymalnym zdrowiem, jeżeli każdej 
nocy śpimy 7 lub 8 godzin. zapotrzebowanie 
na sen potrafi się zmieniać w zależności od 
wielu sytuacji życiowych i staje się większe 
w okresie stresu, wzmożonej aktywności fi-
zycznej i umysłowej.

osoby cierpiące na bezsenność mają 
przeważnie trudności z zasypianiem. Nieco 
rzadziej skarżą się na wybudzanie w czasie 
snu i na zbyt wczesne przebudzanie z nie-
możnością ponownego zaśnięcia. osobom 
z bezsennością towarzyszą niezadowolenie 
z jakości snu, brak wypoczęcia, zmęczenie 
fizyczne i psychiczne. Powtarzające się bez-
senne noce, które występują z częstością 
trzech lub więcej nocy w tygodniu w okre-
sie co najmniej jednego miesiąca, powin-
ny skłonić do podjęcia decyzji o leczeniu 
zaburzenia.

Miarą trudności z zasypianiem jest odstęp 
czasu, jaki upływa od momentu położenia się 
do momentu zaśnięcia. za nieprawidłowe, 
wydłużone zasypianie u osób w wieku 18-
65 lat uważa się, gdy przekracza 30 minut, 
a u osób po 65 roku życia, gdy zajmuje po-
nad 45 minut.

Miarą trudności 
z zasypianiem jest odstęp 

czasu, jaki upływa od 
momentu położenia się 

do momentu zaśnięcia. Za 
nieprawidłowe, wydłużone 
zasypianie u osób w wieku 

18-65 lat uważa się, gdy 
przekracza 30 minut, 

a u osób po 65 roku życia, 
gdy zajmuje ponad  

45 minut.
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ważne jest ustalenie przyczyny i leczenie jej 
bezpośrednio.

Bezsenność pierwotna

Bezsenność pierwotna (nieograniczona) 
charakteryzuje się określonym zespołem ob-
jawów, w której bezsenność nie jest związana 
z innymi zaburzeniami psychicznymi ani też 
z chorobami somatycznymi. do bezsenno-
ści pierwotnej dochodzi nagle pod wpływem 
stresujących wydarzeń życiowych, które wy-
rażają się niepokojem i pobudzeniem.

powodować ją mogą różne 
przyczyny, takie jak:

 � nieregularne godziny zasypiania
 � częste drzemki w ciągu dnia
 � siedzący tryb życia (bez wysiłku 

fizycznego)

Bezsenność można 
podzielić na:

 � wtórną 
 � pierwotną
 � przygodną
 � przewlekłą
 � psychofizjologiczną
 � idiopatyczną

bezsenność

osoby cieRpiące na 
bezsenność mają 

pRzeważnie tRudności 
z zasypianiem

Bezsenność wtórna

Bezsenność wtórna jest objawem, a nie 
osobnym schorzeniem. Jej przyczyną jest 
jakiś problem zdrowotny natury fizycznej 
taki, jak bezdech nocny lub natury psychicz-
nej, jak na przykład depresja, psychiczne za-
burzenia lękowe. W tym przypadku bardzo 
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 � uszkodzenie ośrodkowego układu 
nerwowego

Bezsenność 
psychofizjologiczna

Bezsenność psychofizjologiczna  to ta-
ka, która uwarunkowana jest utrwalonymi, 
nieprawidłowymi nawykami związanymi ze 
stylem życia, zwłaszcza niedostosowania się 
do zasad higieny snu.

 � spożywanie wieczorem obfitych, ciężko-
strawnych posiłków

 � oczekiwanie z napięciem, jaka okaże się 
kolejna noc

 � stosowanie wieczorem środków pobu-
dzających, takich jak kofeina, nikotyna 
oraz alkohol

 � oglądanie filmów budzących silne emo-
cje, korzystanie z gier komputerowych

 � złe warunki do snu - niewygodne łóżko, 
niewłaściwa temperatura w sypialni.

Bezsenność przygodna

Bezsenność przygodna nie jest chorobą, 
lecz jedynie fizjologiczną reakcją zdrowych 
ludzi na przeżyte wydarzenia lub zmiany sy-
tuacji. Praca zmianowa, przekraczanie stref 
czasowych, nagły stres czy żałoba to wszystko 
przyczynia się do wystąpienia krótkotrwałej 
bezsenności, która u większości osób ustę-
puje wraz z wyeliminowaniem czynników ją 
powodujących.

Bezsenność przewlekła

Bezsenność przewlekła to taka, gdy pro-
blemy ze snem trwają dłużej niż miesiąc, 
i która zazwyczaj związana jest z depresją, 
zaburzeniami lękowymi, uzależnieniem od 
alkoholu, z chorobami narządu ruchu, zabu-
rzeniami hormonalnymi oraz z przewlekłymi 
chorobami somatycznymi, w przebiegu któ-
rych może występować bezsenność. 

przykłady takich chorób to:

 � choroby objawiające się bólem
 � zaburzenia układu 

krążeniowo-oddechowego
 � schorzenia gruczołu krokowego  

(częste oddawanie moczu)
 � choroby tarczycy
 � niewydolność wątroby i nerek

bezsenność
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Bezsenność idiopatyczna
Bezsenność idiopatyczna polega na 

chronicznym problemie ze snem lub 
utrzymaniem jego ciągłości. Bezsenność 
idiopatyczna nie ma wyraźnych przyczyn 
genetycznych i środowiskowych. Problemy 
ze snem zaczynają się we wczesnym dzie-
ciństwie i trwają przez całe życie.

szybkie tempo życia, 
codzienne problemy i związany 
z tym stres sprawiają, że 
kłopot z zapewnieniem 
odpowiedniego snu ma coraz 
większa liczba osób. 

Przedłużająca się bezsenność jest 
bardzo trudna do leczenia i wymaga 
czasu oraz zastosowania niekiedy kil-
ku terapii. 

Bezsenność jest dolegliwością bar-
dzo dokuczliwą. krótkotrwała może 
dotknąć właściwie każdego człowieka, 
jednak niektóre grupy osób są bardziej 
narażone na problemy ze snem niż po-
zostali. do nich zaliczamy kobiety, ludzi 
starszych, cierpiących na depresję, psy-
chozy, zaburzenia osobowości.

Bezsenność jest częstym 
objawem różnych chorób 

psychicznych i somatycznych, 
a niekiedy może wynikać 

z podawania leków o działaniu 
ośrodkowym. 

Sposobów leczenia tej dolegliwości jest 
bardzo wiele i dobiera się je w zależności od 
indywidualnych przypadków. Leczenie dąży do 
usunięcia dolegliwości i poprawienia komfor-
tu snu oraz do tego, aby w następnym dniu po 
przespanej nocy chorzy czuli się wypoczęci.

kiedy zostaje ustalona przyczyna bezsenno-
ści, to najlepszym rozwiązaniem jest leczenie 
przyczynowe. Leczenie zaburzeń snu nie po-
lega jedynie na usuwaniu problemu ze snem, 
ale przede wszystkim na usuwaniu czynników, 
które je wywołują. Niekiedy w walce z bezsen-
nością niezbędna jest pomoc psychologa lub 
zastosowanie terapii relaksacyjnych. istnieje 
wiele różnych terapii odprężających. Spośród 
nich możemy wyróżnić masaże, kąpiele, aro-
matoterapię, regularne ćwiczenia fizyczne, 
medytację metodą jogi, muzykoterapię. kiedy 
leczenie przyczynowe nie daje oczekiwanych 
rezultatów i gdy różnego rodzaje terapie nie 
przynoszą oczekiwanych skutków, to istnieje 
wówczas podstawa do wdrożenia leków na-
sennych. Wybór leku, jego dawka oraz czas le-
czenia powinny być dobrane indywidualnie do 
każdego człowieka i do rodzaju bezsenności. 

Leczenie bezsenności powinno 
rozpocząć się natychmiast po 
jej wystąpieniu, aby uniknąć 
uruchomienia utrwalających 

ją mechanizmów u osób 
z dużymi predyspozycjami do 

bezsenności.

!

bezsenność
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Mutyzm
Człowiek rodzi się z ukształtowanym 

genetycznie zestawem cech 
anatomicznych i czynnościowych 

aparatu fonacyjnego (mowy). W procesie 
komunikacyjnym mowa i głos zajmują 

ważne miejsce. Jednym z zaburzeń mowy 
jest mutyzm, którego istotą jest brak 
lub ograniczenie mowy u dziecka lub 
osoby dorosłej, przy jednoczesnym jej 

rozumieniu

M utyzm najczęściej dotyczy 
dzieci (zwłaszcza dziewczy-
nek), a jego objawy pojawiają 

się zwykle między 3 a 5 rokiem życia. Mu-
tyzm bywa mylony z zespołem aspergera lub 
z autyzmem. Na błędną diagnozę wpływać 
może fakt, że dziecko nie podejmuje kon-
taktu wzrokowego ani nie wykazuje chęci 
podjęcia komunikacji werbalnej. Ponadto 
dzieci te nie wykazują emocji, często mają 
tak zwaną kamienną twarz. Mutyzm dotyka 
siedmioro dzieci na tysiąc. Mutyzm to nie jest 
nieśmiałość, z której się wyrasta. Często przy-
czyną mutyzmu jest stresogenna sytuacja, na 
przykład pójście do przedszkola czy szkoły.
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Wyróżnia się trzy 
rodzaje mutyzmu: 

Mutyzm całkowity 
- objawia się tym, że dziecko nie mówi 

wcale, ale może szeptać, wydobywać niear-
tykułowane dźwięki, a nawet krzyczeć. dzieci 
z mutyzmem całkowitym rozumieją mowę 
i odpowiadają na zadawane pytania, kiwając 
głową lub wykonując inne gesty w celu ko-
munikacji. Mutyzm całkowity ma charakter 
psychogenny i może być reakcją dziecka na 
sytuacje trudne lub może być efektem prze-
żyć szokowych. Nie zawsze można ustalić 
przyczynę zaburzeń zachowania dziecka. 
Czasami bywa, że jest związany z jakąś przy-
krą tajemnicą rodzinną, której członkowie 
rodziny nie chcą ujawnić. W mutyzmie cał-
kowitym mogą współwystępować dodatkowe 

objawy, takie jak: trudności w przełykaniu, 
brak łaknienia, zredukowana mimika.

Mutyzm sytuacyjny 

- pojawia się u dzieci, które mówią normal-
nie,  ale brak lub ograniczenie mowy pojawia 
się tylko w pewnych określonych sytuacjach, 
zwykle stresogennych. ten typ mutyzmu mi-
ja wraz ze zmianą sytuacji, która go wywo-
łała. Gdy pobyt w przedszkolu lub w szkole 
przestaje być dla dziecka nową, stresującą 
sytuacją wszystko zaczyna się normować 
i dziecko zaczyna normalnie rozmawiać.

Mutyzm selektywny 

- zwany też wybiórczym jest pewnego ro-
dzaju niepełnosprawnością i zalicza się go 
do zaburzeń mowy. dziecko, które cierpi 
na mutyzm wybiórczy potrafi mówić nor-

milczenie dziecka poza 
domem przynajmniej przez 
okres przekraczający 
miesiąc powinno 
zaniepokoić
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r e k l a m a

mutyzm

malnie i bardzo chce mówić, lecz często 
mu się to nie udaje. Gdy jest w otoczeniu, 
które zna i czuje się w nim komfortowo, na 
przykład we własnym domu, zachowuje się 
normalnie i jest rozmowne, głośne, zabaw-
ne. dziecko zwykle wybiera osoby, z którymi 
normalnie rozmawia, a do pozostałych nie 
odzywa się wcale. Może także unikać kon-
taktu wzrokowego, stać nieruchomo, nie 
okazywać żadnych emocji podczas próby 
nawiązania z nim kontaktu słownego. Może 
także zachowywać się zupełnie odwrotnie 
i wybuchnąć płaczem, uciekać lub zacho-
wywać się agresywnie, na przykład kopać.  
 
Bywa, że dzieci z mutyzmem oskarża się 
o krnąbrność, zuchwałość czy manipulo-
wanie. Funkcjonowanie dziecka z muty-
zmem selektywnym mieści się zazwyczaj 
w normie rozwojowej i intelektualnej. Mil-
czenie dziecka poza domem przynajmniej 

przez okres przekraczający miesiąc po-
winno wzbudzić zaniepokojenie. Mutyzm 
wybiórczy to zaburzenie o podłożu emo-
cjonalnym i lękowym. Większość dzieci 
z mutyzmem selektywnym ma genetycznie 
uwarunkowane predyspozycje do odczu-
wania niepokoju, dlatego każda stresująca 
sytuacja staje się wyzwalaczem zaburze-
nia. dzieci z mutyzmem mają poważne 
problemy emocjonalne i często łączy się 
to z innymi trudnościami i wydaje się nam,  
jakby to było dwoje dzieci w jednym ciele.  

Mutyzm znacznie utrudnia 
lub wręcz uniemożliwia 

codzienne życie, na przykład 
komunikowanie się 

z innymi, zgłaszanie potrzeb 
fizjologicznych, edukację. 
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dzieci z mutyzmem selektywnym, kiedy 
są niespokojne, mają problem ze spojrze-
niem na inną osobę, ponieważ nie wiedzą, 
jak zareagować. Mogą wówczas nawet od-
wracać głowę, jakby chciały zignorować, ale 
tak nie jest. W szkole czy w przedszkolu, kie-
dy czują się niepewnie, nie uśmiechają się 
i nie pokazują prawdziwych emocji, chociaż 
w rzeczywistości mają poczucie humoru. Są 
bardzo wrażliwe na hałas, dotyk i nie lubią 
tłumów. Charakteryzują się inteligencją, spo-
strzegawczością i dociekliwością, a kiedy są 
obserwowane czują się zakłopotane. Bar-
dzo przejmują się opiniami na swój temat 
i martwią sytuacjami, które ich dotyczą oraz 
mają trudności w okazywaniu własnych uczuć 
i emocji. Niezwykle trudne jest dla nich mó-
wienie zwrotów grzecznościowych, przez co 
bywają postrzegane jako niegrzeczne, choć 
zupełnie nie ma to pokrycia.

otoczenie obserwuje milczenie dziecka 
i na tym się skupia, a to z reguły jest tylko 

wierzchołek góry lodowej. Pod niemówie-
niem kryją się niedostrzegalne przyczyny 
w sferze emocjonalnej oraz mechanizmy, 
które podtrzymują różne obawy. Chcąc po-
móc dziecku należy ustalić, jaki jest poziom 
lęku, czy dziecko jest samodzielne i jakie są 
jego potrzeby w sferze emocjonalnej. Udzie-
lając pomocy takiemu dziecku nie należy tyl-
ko skupiać się na tym, aby dziecko zaczęło 
mówić w każdej sytuacji, a należy uporać się 
z przyczynami milczenia. koncentracja uwagi 
tylko na tym, czy dziecko mówi, czy nie, może 
nasilać lęki i wzmocnić sam objaw.

 W terapii mutyzmu należy 
kłaść nacisk na rozwój 

dziecka w różnych sferach 
i rozwijać zainteresowania. 

 
Bardzo ważne jest również to, aby dziecko 
było świadome posiadania mocnych stron, 
a wówczas lęk ulegnie obniżeniu i dziecko 
łatwiej uwierzy we własną wartość, a to stop-
niowo rozwija komunikację, na początku 
poprzez gesty czy mimikę aż do rozmowy.

Skuteczna pomoc dla dziecka 
z mutyzmem wymaga 

spójności oddziaływania 
we wszystkich sferach 
jego funkcjonowania. 

Bardzo ważną sferą jest 
właściwe bytowanie dziecka 
w przedszkolu czy w szkole. 
 

Podstawą skutecznych działań nauczycie-
la jest w pierwszej kolejności zrozumienie 
zaburzenia oraz uporanie się z własnym 
lękiem i bezradnością w kontakcie z dziec-
kiem niemówiącym. Mutyzm nie oznacza 
zwolnienia z mówienia, ponieważ nie jest 
chorobą przewlekłą i nie można tylko do-

jeżeli nauczyciel nawiąże 
z dzieckiem z mutyzmem 
silną więź, to znacznie 
przyczyni się do rozwoju 
komunikacji tego dziecka 
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mutyzm
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stosować się do trudów dziecka. również 
rówieśnicy powinni być edukowani, na czym 
polega pomoc koleżance czy koledze. Na-
uczyciel powinien wyjaśnić i zdementować 
komentarze, że dziecko nie potrafi mówić 
i zapewnić, że niedługo będzie z nimi rozma-
wiać. Pomóc w tym może na przykład to, że 
dzieci w domu nagrają swoje głosy, a potem 
w klasie wspólnie ich odsłuchają. Nauczyciel 
nie powinien pomijać dziecka w zadaniach 
wymagających mówienia i powinien dawać 
mu szansę na wypowiedź. Jeżeli nauczyciel 
nawiąże z dzieckiem z mutyzmem silną więź, 
to znacznie przyczyni się do rozwoju komu-
nikacji tego dziecka. Podczas udzielania 
pomocy dziecku z mutyzmem selektywnym 
nie wolno doprowadzić do takiej sytuacji, by 
rodzice, terapeuci i nauczyciele podejmowali 
wiele działań, a dziecko nie będzie niejako 
do tego procesu włączone. Pokonanie lęków, 
blokad i zahamowań wymaga od dziecka 

osobistego zaangażowania i wysiłku. Należy 
zwrócić uwagę dziecku na korzyści wynika-
jące z wygrania walki z lękiem i z podjęcia 
mówienia. każde dziecko zrozumie, że dzięki 
komunikowaniu się z otoczeniem za pomo-
cą mowy można osiągnąć sukcesy w szkole, 
w budowaniu przyjaźni i samodzielności oraz 
stawianiu czoła wyzwaniom.

osoby z mutyzmem unikają sytuacji, w któ-
rych chętnie by uczestniczyły. Wiedzą, że mó-
wienie prowadzi do akceptacji i zdobywania 
kolegów i przyjaciół, lecz mówienie jest dla 
nich niewyobrażalnie trudne. Unikają za-
tem mówienia poprzez wycofanie i izolację. 
Stają się samotnikami i wmawiają sobie, że 
nie potrzebują nikogo. odrzucenie dziecka 
i wyśmiewanie go przez grupę rówieśniczą 
prowadzi do coraz większej jego izolacji, 
buntu, rezygnacji i ucieczki w skomplikowane 
i złożone stany psychotyczne czy depresyjne.
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Zdiagnozowanie i leczenie 
mutyzmu nie należy do 

najłatwiejszych. Najpierw 
należy wykluczyć przyczyny 
neurologiczne oraz zaburzenia 

słuchu. 

dzieci z mutyzmem nie muszą być choro-
bliwie nieśmiałe, jak się często uważa. Jeśli 
opiekunowie zauważą, że ich pociecha nie 
ma problemów z mówieniem wśród bliskich 
osób, ale przez długi czas spędzony w przed-
szkolu czy w szkole nie wypowiedziało ani 
słowa, należy udać się do psychologa, który 
powinien koncentrować się na nawiązaniu 
jak najlepszej więzi z dzieckiem w budo-
waniu poczucia wartości i bezpieczeństwa, 
a także na pracy polegającej na obniżeniu 
lęku dziecka.

NapięCie dzieCka Spada, Gdy Nie 
CzUJe oNo NaCiSkU Na MówieNie, 
a raCzeJ Na zrozUMieNie. terapii 
poddani zostaną zarówno rodzice jak i ich 
dziecko. terapeuta powinien wyposażyć ro-
dziców w umiejętności i narzędzia służące 
do codziennej pracy z dzieckiem, gdyż mają 
oni najszersze spektrum możliwości w udzie-
laniu szeroko rozumianej pomocy dziecku 
w pokonywaniu lęku. 

W terapii dzieci cierpiących na mutyzm 
najważniejsze jest zwiększenie ich poczu-
cia własnej wartości, dodawanie im odwagi 
i śmiałości w pokonywaniu lęku przed kontak-
tami werbalnymi. im wcześniej rozpocznie 
się terapia, tym lepiej. dziecko może otwierać 
się powoli, aż w końcu zacznie mówić w każ-
dym otoczeniu.

mutyzm
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W przewlekłej 
obturacyjnej chorobie  
płuc nie tylko płuca 
chorują…

Przewlekła obturacyjna choroba płuc 
(PoChP) jest obok astmy jednym 
z najczęściej rozpoznawanych 

schorzeń układu oddechowego, 
polegającym na utrwalonym 

zwężeniu światła oskrzeli

u jednego pacjenta do wygenerowania obja-
wów wystarczy 10 lat aktywnego palenia, a dla 
innego pierwsze symptomy choroby pojawiają 
się po wieloletnim uzależnieniu. 

także dzieci palących rodziców, mimo że po-
czątkowo nie chorują na PoChP, częściej niż 
ich rówieśnicy zapadają na choroby infekcyj-

P rzyczyną trwałego zmniejszenia 
przepływu powietrza przez oskrzela 
jest przewlekłe zapalenie oskrzeli 

wywołane reakcją obronną ustroju, np. na 
długotrwałe wdychanie pyłów. Prowadzi to 
do zmniejszenia przepływu powietrza przez 
drogi oddechowe, co powoduje uczucie 
duszności i inne problemy związane z oddy-
chaniem, a te z kolei wpływają negatywnie 
na cały organizm.

Podstawową przyczyną 
zachorowania na POChP jest 
narażenie na dym tytoniowy. 
każda forma palenia jest szkodliwa. Nie 

ma znaczenia, czy pali się papierosy, czy faj-
kę wodną – wszystkie używki wprowadzają 
do dróg oddechowych szkodliwe dla zdro-
wia związki chemiczne. równie szkodliwą 
formą palenia jest tzw. palenie bierne, czyli 
przebywanie w pomieszczeniach, w których 
palą inni. Nie ma także znaczenia, jak dużo 
i przez ile lat (tzw. paczkolata) palono tytoń. 
każdy organizm ma genetycznie uwarunko-
wany indywidualny próg wrażliwości, dlatego 
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obtuRacyjna choRoba płuc

ne dróg oddechowych, te częstsze zapalenia 
oskrzeli również zwiększają ryzyko zachoro-
wania na choroby płuc w wieku starszym. 

Wiadomo również, że palenie 
papierosów przez ciężarną 
kobietę zwiększa ryzyko 

rozwoju POChP u jej dziecka. 
Poza dymem tytoniowym również dłu-

gotrwałe wdychanie oparów chemicznych 
w miejscu zatrudnienia czy przebywanie 
w zawilgoconych czy słabo wentylowanych 
mieszkaniach, ogrzewanych źle funkcjo-
nującymi piecami, może zwiększyć ryzyko 
zachorowania na PoChP. Jako chorobę za-
wodową PoChP rozpoznaje się najczęściej 
u górników i pracowników narażonych na 
wdychanie np. pyłów zbożowych.

pochp wymaga systematycznego 
leczenia farmakologicznego, 
czasem intensyfikowanego 
w stanach zaostrzeń. 

Chorym z objawami duszności nie powinno 
się odradzać aktywności fizycznej, przeciw-
nie - powinni w miarę możliwości rehabilito-
wać się ogólnoustrojowo (dłuższe spacery, 
gimnastyka), aktywność fizyczna musi być  

równie szkodliwą formą 
palenia jest tzw. palenie 

bierne, czyli przebywanie 
w pomieszczeniach, 
w których palą inni

Choroba ta rozwija się na 
podłożu dwóch głównych 

zaburzeń: 
 � rozedmy (balonowatego rozdęcia 

płuc) 
 � przewlekłego zapalenia oskrzeli. 
 

Przewaga któregoś z tych zaburzeń 
dzieli pacjentów na dwie grupy. Pierw-
szą stanowią tzw. „różowi sapacze - pink 
puffer”, drugą „sini nadymacze - blue 
bloater”. 

„różowy SapaCz” to chory, u któ-
rego dominuje rozedma. Będzie on miał 
duszność i kaszel, niedowagę, będzie 
skrajnie wyniszczony, ale nie będzie miał 
sinicy czyli cech niewydolności krążenia. 
Niestety, jest to okupione olbrzymim wy-
siłkiem związanym z utrudnionym oddy-
chaniem i stałym uczuciem duszności.

z kolei u pacjenta należącego do gru-
py „SiNy NadyMaCz”, u którego 
przeważa zapalenie oskrzeli, mamy do 
czynienia z sinicą, otyłością i znaczną 
niewydolnością oddechową. taki chory 
będzie miał niewielką duszność, jednak 
często objawy niewydolności krążenia.
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Paczkolata – umowne 
określenie zagrożenia 

rozwoju chorób zależnych od 
dymu tytoniowego

Paczkolata = liczba paczek 
papierosów dziennie x lata 

palenia

jednak połączona z treningiem oddechowym. 
kontrola oddechu czy kontrolowany kaszel 
to wyzwania, jakie stoją przed każdym cho-
rującym na przewlekłą obturacyjną chorobę 
płuc. Jak zatem radzić sobie w sytuacjach, 
gdy chory zaczyna odczuwać duszność? 
Przede wszystkim nawykiem powinny stać 
się codzienne, trwające 10-15 minut ćwi-
czenia oddechowe. taka systematyczność 
pozwoli efektywnie radzić sobie w sytuacji 
pojawienia się silniejszej niż zwykle duszno-
ści i ograniczyć stres wynikający z wrażenia 
braku tchu. Ćwiczenia oddechowe warto za-
cząć przy lekkim nasileniu objawów, mając na 
uwadze, że PoChP jest chorobą postępującą.

Oddychanie przez zamknięte usta

Postaraj się rozluźnić, usiądź wygodnie. 
Powoli wykonaj głęboki wdech przez nos, 
a następnie, równie powoli, wydmuchaj po-
wietrze przez usta złożone jak do gwizda-
nia. Wydech powinien być około dwukrotnie 
dłuższy od wdechu. Cykl ten powtórz kilka 
razy, przerwij, gdy poczujesz zawroty głowy. 
Ćwiczenie to można wykonać posługując się 
szklanką wody i słomką do picia. intensyw-
ność bąbelków powstających podczas wy-
dychania powietrza przez rurkę zanurzoną 

r e k l a m a

w szklance wody pozwoli Ci samodzielnie 
określić zmiany w efektywności oddychania. 
Jest także stosowaną w szpitalach gimna-
styką oddechową, mającą znaczenie w profi-
laktyce infekcji górnych dróg oddechowych.

Oddychanie przeponą

to ćwiczenie najlepiej wykonać leżąc na 
plecach z ugiętymi nogami. Jeśli wygodniej 
jest Ci w innej pozycji, pamiętaj o podpar-
ciu głowy i pleców. Połóż dłonie na brzuchu 
powyżej pępka i delikatnie uciśnij brzuch. 
Weź głęboki wdech przez nos, tak by wraz 
z wdychanym powietrzem ręka wyraźnie po-
czuła przemieszczanie się w dół przepony. 
Następnie wykonaj powolny, głęboki wydech 
przez usta. Przepona podczas wydechu uno-
si się do góry.
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Kontrolowany kaszel

Jest to inaczej oczyszczanie dróg odde-
chowych, które wygodnie przeprowadzić 
w pozycji siedzącej. Usiądź zatem tak, by 
głowa lekko opadała do przodu. Weź głęboki 
wdech jak przy oddychaniu przeponowym. 
Następnie postaraj się zatrzymać powie-
trze na 3-4 sekundy. Lekko otwórz usta i za-
kaszl, uciskając brzuch w kierunku do góry. 
ta czynność może zostać powtórzona kilka 
razy, jej efektem ma być usunięcie zalegają-
cej w oskrzelach wydzieliny. Jeśli odpluwana 
wydzielina niepokojąco zmieniła zabarwie-
nie, np. na różową lub zielonkawą, udaj się do 
lekarza - być może jest to skutkiem infekcji 
lub innej choroby płuc. 

Nagła duszność

Przerwij czynność, podczas wykonywania 
której odczuwasz nagłą duszność. Jeśli Ci 

wygodnie, usiądź z głową i ramionami lek-
ko pochylonymi do przodu lub stań w lekkim 
rozkroku i oprzyj się o ścianę. Możesz także, 
siedząc, położyć głowę na leżącej przed tobą 
poduszce. oddychaj przez otwarte usta tak 
często, jak potrzebujesz, staraj się jednak 
spokojnie wydłużać wydechy. Jeśli poczujesz 
poprawę, staraj się spowolnić oddech, a na-
stępnie wdychaj powietrze przez nos. Pozwól 
sobie pozostać w wygodnej pozycji przez 15 
minut lub do powrotu spokojnego oddechu.

POChP to nie tylko 
duszność

PoChP rzadko występuje samodzielnie. 
Ponieważ prawidłowa wymiana gazów wa-
runkuje dobre utlenowanie krwi, a to z kolei 
stanowi warunek właściwego zaopatrzenia 
wszystkich tkanek w tlen, zachorowanie na 

na apetyt
i lepsze trawienie

Twój

r e k l a m a

chorym z objawami 
duszności nie 

powinno się 
odradzać aktywności 

fizycznej

obtuRacyjna choRoba płuc
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PoChP pociąga za sobą niekorzystne skutki 
dla całego organizmu. Ponieważ praca serca 
i płuc są ze sobą ściśle powiązane, toczące 
się w ich obrębie choroby odbijają się na 
nich wzajemnie. dlatego też najczęstszy-
mi powikłaniami PoChP są choroby układu 
krążenia. 

Jedną z chorób 
współistniejących z POChP 

jest osteoporoza, 
czyli zmniejszenie twardości i wytrzyma-

łości kości, mogące prowadzić do złamań. 
Stwierdzamy je, gdy w badaniu densy-
tometrycznym (badaniu gęstości kości) 
uzyskujemy wynik t-score ≤ -2,5. Wśród 
czynników ryzyka rozwoju osteoporozy wy-
mienia się m.in. brak ruchu, palenie papie-
rosów, zaburzenia hormonalne, stosowanie 
leków wpływających na metabolizm kośćca  

osteoporoza 
towarzyszy 

wielu 
pacjentom 

chorującym 
na pochp
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(np. steroidów doustnych i wziewnych), 
zmniejszenie ilości tlenu we krwi i zwięk-
szenie ilości dwutlenku węgla. 

Wszystkie z wymienionych czynników wy-
stępują u chorujących na PoChP, powodu-
je to częstsze występowanie osteoporozy 
u chorych tej grupy. 

Wskazaniami do wdrożenia 
diagnostyki osteoporozy 
u pacjentów z POChP są:

obecność co najmniej jednego 
kryterium „dużego”

 � Stosowanie doustnych GkS przez co 
najmniej 3 miesiące w roku

 � złamanie obręczy barkowej lub kręgów

lub co najmniej 3 czynników 
mniejszych:

 � Wiek co najmniej 65 lat
 � Menopauza
 � Palenie tytoniu
 � Spożycie alkoholu
 � Brak aktywności fizycznej
 � złamania kości żeber lub obręczy bio-

drowej u rodziców
 

Badanie weryfikujące stan kośćca jest 
krótkie i niebolesne. Nie należy bać się 
jego wykonania, gdyż wczesne wdroże-
nie leczenia pozwala efektywnie popra-
wić jakość kośćca. Ponieważ większość 

osteoporoza ma znaczny wpływ na jakość 
życia, liczbę zaostrzeń PoChP. Jeszcze bar-
dziej zmniejsza i tak już niską aktywność 
fizyczną pacjentów. Jeśli w jej przebiegu wy-
stąpi złamanie w obrębie kręgów piersiowych 
lub żeber, istotnie upośledza to mechanikę 
oddychania, prowadząc np. do infekcyjnych 
zaostrzeń PoChP.

czynników ryzyka rozwoju osteoporozy 
pokrywa się z czynnikami ryzyka rozwoju 
PoChP, zmiana stylu życia (rzucenie pa-
lenia, zwiększenie aktywności fizycznej) 
znacząco wpływa na poprawę ogólnej 
kondycji pacjenta. 

Leczenie farmakologiczne polega 
zwłaszcza na stosowaniu diety bogatej 
w wapń, witaminę d, magnez oraz białko 
oraz dodatkową suplementację. Mogą 
także zostać włączone leki zmniejszające 
utratę masy kostnej, wydawane na receptę. 
W aspekcie leczenia PoChP należy dążyć 
do skracania czasu leczenia zaostrzeń 
PoChP doustnymi sterydami.

Podsumowując, osteoporoza towarzy-
szy wielu pacjentom chorującym na Po-
ChP. U większości jest nierozpoznawalna 
i nieleczona. U pacjentów chorujących na 
PoChP celowe jest stosowanie profilak-
tyki niedoboru witaminy d oraz wapnia, 
a także ograniczanie pozostałych czyn-
ników ryzyka wspólnych dla obu chorób 
(palenie tytoniu, aktywność fizyczna). do 
rozważenia jest także okresowe badanie 
densytometryczne.

!

obtuRacyjna choRoba płuc
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C horoba rozwija się powoli, stop-
niowo prowadząc do upośledze-
nia wspomnianych funkcji mózgu. 

W początkowym okresie choroby zaburzenia 
te można wykryć jedynie w specjalistycznym 
badaniu neuropsychologicznym, a z bie-
giem czasu obecność nasilonych zaburzeń 
poznawczych powoduje problemy z wykony-
waniem codziennych czynności życiowych 
lub w pracy. Choroba prowadzi do zaniku 
mózgu, który można uwidocznić w badaniu 
za pomocą tomografii komputerowej lub 
rezonansu magnetycznego.

Przyczyny 
powstawania

Choroba nie ma uchwytnej przyczyny, jed-
nak niekiedy pierwsze objawy zauważane są 
przez rodzinę lub samego chorego po wy-
darzeniach życiowych, które powodują stres, 

Choroba 
Alzheimera

w ujęciu medycznym

Choroba alzheimera jest chorobą zwyrodnieniową układu nerwowego 
o nieznanej przyczynie i nie do końca poznanych mechanizmach powstawania. 

Przebieg choroby uszkadza głównie korę mózgową, prowadząc do zaburzeń tzw. 
wyższych funkcji umysłowych, takich jak pamięć, mowa, myślenie abstrakcyjne 

takich jak ciężka choroba, pobyt w szpitalu, 
inne choroby ośrodkowego układu nerwowe-
go (udar mózgu, poważny uraz głowy), mimo 
że choroba alzheimera nie jest skutkiem 
miejscowego uszkodzenia mózgu. znane są 
czynniki ryzyka rozwoju choroby alzheimera, 
czyli cechy, których obecność u osoby zdro-
wiej zwiększa statystyczne prawdopodobień-
stwo wystąpienia tej choroby w przyszłości. 
do takich czynników należą: starszy wiek, 
płeć żeńska, niski poziom wykształcenia, cu-
krzyca i posiadanie spokrewnionego członka 
rodziny, u którego zdiagnozowano chorobę 
alzheimera. znanych jest kilka mutacji ge-
nów, które powodują tzw. rodzinną postać 
choroby alzheimera. Są to jednak bardzo 
rzadkie odmiany choroby o nieco innym prze-
biegu niż postać choroby nieuwarunkowana 
genetycznie (postać sporadyczna). Częstość 
występowania łącznie wszystkich postaci 
rodzinnych jest niemal 100 razy mniejsza 
niż postaci sporadycznej.
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Objawy Choroby 
Alzheimera

 
   objawy rozwijają się w sposób stopniowy, 
a zarazem postępujący. Możemy je usyste-
matyzować w trzy okresy:

1. Otępienie łagodne

objawy choroby w tym stadium wynikają 
z zaburzeń zapamiętywania nowych informa-
cji oraz zaburzeń uwagi. zaburzenia pamięci 
dotyczą głównie tzw. pamięci operacyjnej, 
czyli pamięci dotyczącej aktualnie wykonywa-
nych czynności. zaburzenia koncentracji uwa-
gi jeszcze bardziej upośledzają nadwyrężoną 
już trwałość śladu pamięciowego w mózgu, co 
powoduje, że osoba chora nie pamięta, gdzie 
odłożyła klucze lub okulary i wciąż zadaje te 
same pytania, nie pamiętając również, że 
przed chwilą uzyskała na nie odpowiedź. Na 

tym etapie obserwuje się niekiedy zaburzenia 
nastroju i zaburzenia osobowości. U niektó-
rych chorych rozwija się pełnoobjawowy ze-
spół depresyjny, u innych występują jedynie 
niektóre objawy depresji. depresja niekiedy 
poprzedza wystąpienie choroby alzheimera. 
zaburzenia osobowości objawiają się wyco-
faniem z życia towarzyskiego, ograniczeniem 
kontaktów międzyludzkich lub zachowaniami 
nietaktownymi, nieadekwatną wesołkowato-
ścią lub drażliwością. Na tym etapie osoba 
cierpiąca na chorobę alzheimera jest jeszcze 
samodzielna w większości codziennych ak-
tywności życiowych i wymaga tylko okresowej 
pomocy (rodziny lub opiekuna).

2. Otępienie średnio 
zaawansowane

Na tym etapie, oprócz narastających proble-
mów z pamięcią, występują także zaburzenia 
innych funkcji poznawczych, np. orientacji lub 

zaburzenia 
osobowości objawiają 

się wycofaniem z życia 
towarzyskiego, 
ograniczeniem 

kontaktów 
międzyludzkich
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mowy. Mogą się także pojawić zaburzenia 
zachowania i objawy psychotyczne. Chorzy 
gubią się początkowo w miejscach dla nich 
obcych, a w miarę postępu choroby także 
w miejscach, które są im dobrze znane. Ma-
ją trudność z trafieniem do własnego domu, 
mylą piętra lub klatki schodowe i wchodzą do 
mieszkania sąsiadów. Postępujące zaburze-
nia pamięci i orientacji prowadzą do trudności 
z rozpoznawaniem twarzy członków rodziny. 
Mowa staje się zubożała w słowa, chorzy my-
lą wyrazy lub mają trudność ze znalezieniem 
właściwego słowa w zdaniu. zaburzenia za-
chowania występujące często w tym stadium 
choroby to zachowania agresywne, drażliwość, 
apatia, zaburzenia rytmu snu i czuwania (bez-
senność w nocy, drzemki w dzień). 

Nierzadko obserwuje się objawy psycho-
tyczne, takie jak omamy (halucynacje) po-
legające na tym, że chorzy są przekonani, 
iż widzą lub słyszą osoby, których nie ma 
w ich otoczeniu. innym objawem są uroje-
nia, najczęściej o treści prześladowczej lub 
niewierności małżeńskiej. Chory wymaga 
stałej opieki drugiej osoby.

3. Otępienie bardzo 
zaawansowane

Choroba ostatecznie uniemożliwia wyko-
nywanie wszystkich czynności codziennych, 
takich jak ubieranie się, przygotowywanie 
posiłków, posługiwanie się sztućcami przy je-
dzeniu, komunikowanie się z innymi osobami. 
zaburzenia orientacji powodują, że chory nie 
odróżnia otaczających go osób, nie rozróżnia 
pór dnia i nocy. Na tym etapie choroby po-
jawiają się także zaburzenia ruchowe, takie 
jak pochylenie sylwetki do przodu i trudności 
z chodzeniem, powodujące niekiedy upadki. 
zaburzenia chodu doprowadzają ostatecznie 
do tego, że chory nie wstaje z łóżka i spędza 
w nim całą dobę. Pojawiają się problemy 
z utrzymaniem moczu i stolca oraz zaburze-

nia połykania, skutkujące wyniszczeniem or-
ganizmu (z powodu niewystarczającej ilości 
przyjmowanych pokarmów).

Co w przypadku 
wystąpienia objawów?

opieka nad osobą cierpiącą na chorobę 
alzheimera powinna być prowadzona przez 
lekarza rodzinnego, neurologa, psychiatrę 
i specjalistę chorób wewnętrznych, najlepiej 
geriatrę. zwykle pacjenci kierują pierwsze 

Postępujące zaburzenia 
pamięci i orientacji 

prowadzą do trudności 
z rozpoznawaniem twarzy 

członków rodziny. 
Mowa staje się zubożała 

w słowa, chorzy mylą 
wyrazy lub mają trudność ze 

znalezieniem właściwego 
słowa w zdaniu
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kroki do neurologa lub psychiatry. Jako że 
dominującym problemem są zaburzenia 
pamięci, naturym jest, że osoba, u której 
podejrzewa się chorobę, powinna się udać 
do lekarza w towarzystwie drugiej osoby, 
najlepiej domownika, który będzie w stanie 
zweryfikować niektóre ze zgłaszanych pro-
blemów i dostarczyć więcej informacji.

Metody diagnostyczne
By uniknąć uznaniowości w rozpoznawa-

niu choroby alzheimera, opracowano kryte-
ria diagnostyczne - zbiór cech, które należy 
stwierdzić u danego pacjenta, by można było 
postawić diagnozę. kryteria te uwzględniają 
odnotowanie obecności określonych obja-
wów typowych dla otępienia alzheimerow-
skiego. By ustalić rozpoznanie, nasilenie tych 
objawów musi być duże i istotnie zaburzają-
ce normalne funkcjonowanie osoby chorej.

rozpoznanie choroby należy brać pod uwa-
gę, gdy pojawiają się problemy z pamięcią 
świeżą, czyli dotyczącą czynności wykony-
wanych aktualnie i na bieżąco nabywanych 
informacji. 

wystąpienie tego rodzaju 
zaburzeń nie jest jednoznaczne 
z zachorowaniem, ale powinno 
skłonić osobę, której dotyczy, do 
udania się do specjalisty. 

istnieje kilka testów, które wykonuje się 
jako tzw. badania przesiewowe w diagnosty-
ce. Są to np. krótka skala oceny stanu psy-
chicznego lub test zegara. te badania nie 
są wystarczające, by rozpoznać chorobę, ale 
pozwalają z dużym prawdopodobieństwem 
wybrać osoby wymagające dalszej diagno-
styki. Badanie neuropsychologiczne jest spe-
cjalistycznym badaniem, którego celem jest 
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ustalenie rodzaju i stopnia zaburzenia funkcji 
poznawczych. Wykonuje je specjalista neu-
ropsycholog i powinno być przeprowadzone 
w każdym przypadku podejrzenia choroby. 
Służy też ocenie skuteczności leczenia.

Badania dodatkowe, które wykonuje się 
w trakcie diagnostyki pacjentów, u których 
podejrzewa się obecność choroby alzheime-
ra, to przede wszystkim badania obrazowe 
mózgu, takie jak rezonans magnetyczny albo 
tomografia komputerowa. Nie służą one jed-
nak do potwierdzenia rozpoznania, ale raczej 
do wykluczenia innych przyczyn otępienia, 
jak np. guz mózgu, wodogłowie, zmiany po-
urazowe lub niedokrwienne. 

W sytuacjach szczególnych, gdy istnieje 
podejrzenie, że przyczyną zaburzeń po-
znawczych jest inna choroba, wykonuje się 
także dodatkowe badania mające na celu 
wykluczenie lub potwierdzenie, że przyczy-

ną zaburzeń poznawczych jest inny stan niż 
choroba alzheimera.

Leczenie
W leczeniu pacjentów cierpiących na cho-

robę alzheimera stosuje się wiele różnych 
leków. różne są też cele ich stosowania. te 
można podzielić na 3 kategorie:

 � leczenie przyczynowe, służące modyfi-
kacji przebiegu choroby,

 � leczenie objawowe zaburzeń funkcji 
poznawczych,

 � leczenie innych objawów występują-
cych w zespole otępiennym. 

Mimo dokonującego się postępu w po-
znawaniu mechanizmów rozwoju choroby 
alzheimera, nie opracowano metod lecze-
nia, które hamowałyby przebieg choroby. 
W dotychczasowych badaniach brano pod 
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uwagę różne mechanizmy patologiczne pro-
wadzące do powstania choroby. Stosowa-
no m.in. leki o działaniu antyoksydacyjnym, 
przeciwzapalnym i terapie immunologiczne 
ukierunkowane na powstawanie złogów amy-
loidu. Niepowodzenia tych prób powodują, 
że wykorzystywane obecnie metody leczenia 
choroby alzheimera mają charakter wyłącz-
nie objawowy

zaburzenia funkcji poznawczych 
związane są z nieprawidłowym 
działaniem komórek nerwowych, 
które produkują neuroprzekaźnik 
– acetylocholinę. jedną z metod 
leczenia jest zatem podawanie 
leków, które zwiększają stężenie 
tej substancji w mózgu. 

takimi lekami są leki hamujące działanie 
enzymu rozkładającego acetylocholinę (in-
hibitory esterazy acetylocholiny), czyli rywa-
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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.  

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

Częstość 
występowania

15–21 mln 
Liczbę osób cierpiących na chorobę 
alzheimera na świecie ocenia się na 

15–21 mln.

250 tys.  
Szacuje się, że w naszym kraju 

otępienie typu alzheimera dotyka 
około 250 tys. osób, a drugie tyle 
stanowią chorzy z różnymi innymi 

postaciami otępienia razem wzięci.

10 lat 
Średni czas utrzymywania się 

objawów kończących się zgonem 
wynosi 10 lat. 

ogólna zasada mówi, że wraz z wie-
kiem liczba nowych zachorowań na 
chorobę alzheimera w danym roku 
w przeliczeniu na 100 000 ludności 
podwaja się mniej więcej w okresach 
co 5 lat u osób pomiędzy 65. a 85. ro-
kiem życia. dla tych, którzy przekroczyli 
85 rok życia, zasada ta już nie obowią-
zuje. W tym przedziale wiekowym od-
setek przypadków choroby alzheimera 
zmniejsza się, natomiast częstość otę-
pienia naczyniopochodnego rośnie. 

Czas trwania choroby wydaje się 
nieco dłuższy u kobiet niż u mężczyzn. 
Wśród osób chorujących na chorobę 
alzheimera kobiety stanowią trochę 
większą grupę, częściowo dlatego, że 
kobiety dotknięte chorobą żyją dłużej 
od mężczyzn. Wskaźniki zachorowal-
ności są także nieco wyższe u kobiet, 
zwłaszcza po 85. roku życia.
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stygminę, donepezil i galantaminę. drugim 
mechanizmem prowadzącym do powsta-
wania otępienia jest nadmierne działanie 
innego neuroprzekaźnika – kwasu gluta-
minowego. Lekiem działającym przez ha-
mowanie receptora, z którym łączy się kwas 
glutaminowy, jest memantyna. Pomimo braku 
jednoznacznych dowodów na skuteczność, 
w Polsce bardzo rozpowszechnione jest 
stosowanie leków nootropowych, takich jak 
piracetam, nicergolina czy winpocetyna. Je-
dynie w przypadku inhibitorów cholinestera-
zy i memantyny udowodniono skuteczność 
w zakresie poprawy funkcji poznawczych 
i istotny wpływ na zaburzenia zachowania. 

Agresja
agresywne zachowania mogą 
stać się problemem w opiece 
nad chorym i zawsze powinny 

być powodem wnikliwego 
badania ogólnego w celu 

wykrycia przyczyny. 

Można im okresowo zaradzić przez 
zapewnienie spokojnego otoczenia. 
Postępowanie psychologiczne może 
objąć osoby sprawujące opiekę. Po-
lega ono wówczas na uczestnictwie 
w specjalistycznych zajęciach dla kadry 
medycznej i członków rodzin, obejmu-
jących naukę radzenia sobie z agresją 
pacjenta, potrzebę zwracania bacznej 
uwagi na objawy mogące być zapowie-
dzią pogorszenia, naukę stosowania 
pozytywnego i jasnego przekazu słow-
nego (komunikowania się z pacjentem).

choRoba alzheimeRa w ujęciu medycznym
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autorzy badań oceniających skutecz-
ność inhibitorów cholinesterazy wykazali, 
że znaczna część pacjentów przyjmujących 
ten lek odnotowywała poprawę, a u części nie 
obserwowano żadnych zmian w funkcjono-
waniu poznawczym lub zauważano pogor-
szenie. to ostatnie nie było jednak tak duże, 
jak w przypadku osób stosujących placebo. 
Przyjmowanie leków z tej grupy, nawet jeśli 
nie prowadzi do istotnej poprawy, opóźnia 
więc kolejne objawy.

objawy neuropsychiatryczne i zaburzenia 
zachowania występujące u osób z otępie-
niem leczone są w różny sposób. W pierw-
szej kolejności należy stosować metody 
niefarmakologiczne. zaburzenia orientacji 
można łagodzić, oznaczając miejsca w domu 
czytelnymi symbolami, umieszczonymi np. 
na drzwiach pomieszczeń. Wystarczające 
oświetlenie korytarzy i pomieszczeń pozwa-
la uniknąć problemów z orientacją w nocy. 

ostre stany zdenerwowania mogą 
być prowokowane przez inne 
problemy medyczne. niewielka 
infekcja dróg moczowych 
może być przyczyną zaburzeń 
zachowania. 

każdego pacjenta z nagłymi zaburzeniami 
funkcji poznawczych powinno się dokładnie 
zbadać i sprawdzić, czy nie cierpi na chorobę 
internistyczną lub chirurgiczną. W leczeniu 
objawów depresji stosuje się leki podobnie 
jak u chorych bez otępienia. Niektóre ma-
ją wpływ na niepokój, rozdrażnienie i inne 
objawy mogące towarzyszyć depresji. Nie 
działają zaraz po przyjęciu pierwszej tablet-
ki, potrzeba 2–3 tygodni, by zaobserwować 
efekt. Pobudzenie i zachowania agresywne 
mogą wymagać leków przeciwpsychotycz-
nych. z racji ryzyka działań niepożądanych 
zalecane są leki nowej generacji w małych 
dawkach. Leki starszej generacji zwiększają 
prawdopodobieństwo działań niepożądanych 
- spowolnienia ruchowego, sztywności mię-
śni, problemów z chodzeniem i pogorszenia 
funkcji poznawczych.

Całkowite 
wyleczenie?

Choroba ta jest postępującym proce-
sem zwyrodnieniowym o niekorzystnym 
rokowaniu. Prowadzi do niepełnospraw-
ności i zależności od innych. Według 
aktualnego stanu wiedzy nie są znane 
metody leczenia, które umożliwiałyby 
wyleczenie. Stosowanie leków (rywastyg-
mina, donepezil, galantamina) opóźnia 
wystąpienie niektórych objawów i spo-
walnia przebieg.
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Jak uniknąć 
zachorowania?

Badania naukowe dostarczyły wiedzy na 
temat możliwych do uniknięcia czynników 
ryzyka otępienia. 

 � takiM CzyNNikieM JeSt NadCi-
śNieNie tętNiCze. Gdy występuje 
u osób w średnim wieku, zwiększa ryzy-
ko zachorowania na chorobę alzheimera 
wiele lat później, podczas gdy obniżanie 
ciśnienia redukuje też prawdopodobień-
stwo rozwoju otępienia w przyszłości. 

 � innym czynnikiem działającym ochronnie 
jest wykSztaŁCeNie i aktywNość 
zawodowa lUB SpoŁeCzNa, wyma-
gająca wysiłku umysłowego. zwiększają 
one potencjał mózgu do skompensowa-
nia zaburzeń poznawczych, narastających 

z powodu procesu zwyrodnieniowego, 
wskutek czego objawy choroby pojawią 
się później.

istnieje wiele informacji dotyczących po-
tencjalnych czynników ryzyka, które mogą 
mieć wpływ na powstanie otępienia, ale ich 
wiarygodność wymaga wieloletnich badań. 
Wśród tych czynników wymienia się cukrzycę, 
dietę z przewagą tłuszczów nasyconych, spo-
żywanie alkoholu. Prowadzono też badania 
oceniające ochronne działanie niektórych 
leków (stężenie cholesterolu – statyn, hormo-
nalnej terapii zastępczej i niesteroidowych 
leków przeciwzapalnych). 

Obecnie nie ma dowodów, 
by któreś z wymienionych 

odgrywały rolę w profilaktyce 
choroby Alzheimera.

choRoba alzheimeRa w ujęciu medycznym
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Nudności
Nudności to dość typowy element złego samopoczucia. Często 
mylone są z wymiotami. Same w sobie nie są groźne, choć nie 

należą do najprzyjemniejszych odczuć

Wniektórych przypadkach jed-
nak stanowią symptom po-
ważniejszej dolegliwości, 

więc nie można ich całkowicie lekceważyć. 
Podobnie jak odczuwanie bólu, pojawienie 
się nudności świadczy o trwaniu w organi-
zmie jakiegoś niekorzystnego procesu. Nud-
ności to nie choroba, lecz objawy chorób. 
Jest to nieprzyjemne, niebolesne, subiek-
tywne odczucie potrzeby zwymiotowania, 
któremu często towarzyszą objawy takie jak: 
blada skóra pokryta potem, przyspieszone 
bicie serca i ślinotok. Nudności bardzo czę-
sto (choć nie zawsze) poprzedzają wymioty. 
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nudności

Przyczyną mdłości mogą być problemy 
układu trawiennego, choroby przewodu 
pokarmowego czy zaburzenia ciśnienia 
tętniczego. 

Lista schorzeń, w których 
jedną z dolegliwości są 

właśnie mdłości, jest długa. 
Przyczynami nudności  

mogą być:

 � urazy głowy bez złamania kości czaszki
 � krwotok śródczaszkowy powodujący 

ból o nagłym początku oraz zaburzenia 
świadomości

 � przyczyną nudności może być praktycz-
nie każdy stan ze wzrostem ciśnienia we-
wnątrz czaszki, w tym tak groźne choroby, 
jak guz mózgu, udar, krwotok podpaję-
czynówkowy i urazy głowy (często jako 
konsekwencja krwiaka wewnątrzczasz-
kowego lub wstrząśnienia mózgu)

 � zapalenie błędnika objawiajace się za-
wrotami głowy, oczopląsem, nasileniem 
objawów podczas ruchu, zaburzeniem 
świadomości, szumem w uszach

 � migreny
 � choroba lokomocyjna
 � zaburzenia psychogenne powodujące 

wymioty po spożyciu pokarmów, które 
mogą wywołać wstręt oraz w sytuacjach 
stresogennych oraz mające podłoże psy-
chiczne (anoreksja, depresja)

 � zakażenie żołądkowo-jelitowe
 � zatrucie pokarmowe: występuje silny ból 

brzucha, nudności, wymioty oraz wzdęcia 
i rozwolnienie

 � zapalenie wyrostka robaczkowego, trzust-
ki czy pęcherzyka żółciowego: oprócz 
nudności możemy odczuwać silny ból 
brzucha, który powoduje, że chory musi 
leżeć z podkurczonymi nogami

 � nudności występują również w niedroż-
ności jelita cienkiego czy grubego

ośrodek nerwowy odpowiedzialny bez-
pośrednio za wykonanie odruchu wymiot-
nego mieści się w rdzeniu przedłużonym. 
Jest on na bieżąco informowany przez tak 
zwaną strefę chemoreceptorową w dnie iV 
komory mózgu.

Do ośrodka wymiotnego 
bodźce wzbudzające wymioty 

dochodzą z następujących 
okolic: 

 � z receptorów w śluzówce gardła (dlatego 
można wyzwolić wymioty, drażniąc tylną 
ścianę gardła)

 � z receptorów różnych narządów jamy 
brzusznej i otrzewnej (w chorobach prze-
wodu pokarmowego, w tym w zatruciach 
pokarmowych i w zapaleniu otrzewnej, 
a nawet dróg moczowych)

 � z receptorów serca (wymioty mogą być 
wczesnym objawem zawału serca) oraz 
z receptorów opłucnej i płuc

 � z ucha wewnętrznego (tzw. błędnika, od-
powiedzialnego za kontrolę równowagi), 
dlatego wymioty są typowym objawem 
choroby morskiej, lokomocyjnej albo mo-
gą być np. konsekwencją jazdy na karuzeli

 � z węchomózgowia (przykra woń może 
wyzwolić nudności lub wymioty)

 � z ośrodków asocjacyjnych kory mózgowej 
(jak wiadomo, wymioty mogą być konse-
kwencją przykrych, budzących obrzydze-
nie obserwacji i doświadczeń)

 � ze wspomnianej strefy chemoreceptoro-
wej - dlatego wymiotują kobiety w ciąży, 
ale także ludzie w stanie ciężkiego zatru-
cia obejmującego cały organizm, spowo-
dowanego np. toksynami bakteryjnymi, 
truciznami, lekami lub alkoholem, a tak-
że w chorobach wątroby czy nerek (cięż-
ka niewydolność nerek, tzw. mocznica). 
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 � choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy: 
w tym przypadku nudności pojawiają się 
najczęściej na czczo i mijają po zjedzeniu 
jakiegoś pokarmu

 � przejedzenie: nudności mogą również 
wynikać ze zjedzenia zbyt dużej ilości 
pokarmów

 � choroby układu sercowo-naczyniowego: 
zawał - występujące nudności mogą su-
gerować zawał dolnej ściany serca

 � udar mózgu: oprócz nudności, które w po-
łączeniu z zawrotami głowy dają wraże-
nie, że wszystko wiruje, może pojawić 
się niedowład lub połowicze zaburzenie 
czucia, mowy czy widzenia

 � choroba niedokrwienna serca: nudno-
ściom (a czasem nawet wymiotom) towa-
rzyszą bóle w klatce piersiowej, zawroty 
głowy i uczucie duszności

 � choroby endokrynologiczne i metabo-

liczne, takie jak: mocznica, która jest 
ostrą i przewlekłą niewydolnością nerek 
(zespół objawów to nudności, wymioty, 
osłabienie oraz drgawki)

 � kwasica ketonowa w przebiegu cukrzycy
 � choroby tarczycy i przytarczyc
 � choroba addisona (pierwotna niedoczyn-

ność kory nadnerczy).

Nudności to częsta 
przypadłość  

w czasie ciąży 

tak zwane poranne mdłości zwykle poja-
wiają się na początku ciąży, utrzymują się lub 
nawracają przez kilka dni w tygodniu i samo-
istnie ustępują. Przyczyną mdłości w ciąży 
są najprawdopodobniej zmiany hormonalne, 
zachodzące w organizmie przyszłej mamy. 

przyczyną nudności  
może być zatrucie 

pokarmowe - występuje 
silny ból brzucha, 

nudności, wymioty oraz 
wzdęcia i rozwolnienie
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Wymioty przypadają na okres organoge-
nezy płodu, czyli dokładnie ten okres jego 
rozwoju, gdy rozmaite substancje (leki, 
toksyny, niektóre pokarmy), dostawszy 
się do ustroju dziecka, mogłyby spowo-
dować trwałe uszkodzenie tworzących się 
tkanek i narządów z powstaniem ciężkich 
wad rozwojowych. Układ chemorecepto-
rów podstawy komory iV jest wówczas 
wybitnie uwrażliwiony na bodźce docie-
rające do niego ze strumieniem krążą-
cej krwi. Nudności i wymioty występują 
wówczas jakby „na wszelki wypadek”.

nudności mogą się pojawić  
w czasie leczenia  
nowotworowego i być  
powikłaniem po radioterapii, 
chemioterapii czy po  
leczeniu opioidami. 

 

Przejedzenie
Nudności mogą również 

wynikać ze zjedzenia zbyt 
dużej ilości pokarmów

nudności

r e k l a m a

układ pokarmowy
Sprawny i zdrowy

r e k l a m a



48 Porady z aPtekiwww.poradyzapteki.pl

   Mdłości mogą wystąpić także po podaniu 
leków psychotropowych, preparatów zawie-
rających żelazo i antybiotyków. Nudności 
i wymioty po operacji są częstym powi-
kłaniem okresu pooperacyjnego. Szacuje 
się, że występują u około 25% operowa-
nych w ciągu 24 godzin od zabiegu. Czę-
stość występowania nudności jest większa 
u dzieci niż u dorosłych. Ponadto częściej 
pojawiają się po zabiegach, które trwały 
dłużej niż godzinę, a także po znieczule-
niu ogólnym. Nudności i wymioty budzą 
całkowicie naturalny niepokój, bo są nie 
tylko bardzo uciążliwe i nieprzyjemne, 
ale rodzą też lęk dotyczący ich możliwych  
przyczyn. Często, szczególnie w początkowej 
fazie diagnostyki, lekarz również nie potrafi 
określić dokładnej przyczyny wymiotów, co 
tylko pogłębia lęk pacjenta.

Nudności, a potem wymioty, niezależ-
nie od przyczyny ich wystąpienia, mogą 
powodować szkodliwe następstwa, a mia-
nowicie różnego stopnia odwodnienie, 
a utrata elektrolitów może prowadzić do 
licznych zaburzeń, w tym groźnych niepra-

widłowości pracy serca i objawów neuro-
logicznych. Wymioty, szczególnie obfite 
i utrzymujące się dłużej, wymagają nie tylko 
diagnostyki w celu określenia ich przyczyny  
i wdrożenia odpowiedniego leczenia, ale 
także uzupełnienia strat wody i elektrolitów. 

Ponieważ wymioty 
mogą utrudniać, a nawet 
uniemożliwiać podanie 

odpowiedniej ilości takich 
płynów w sposób tradycyjny 

(drogą doustną), czasami 
konieczne może się okazać 
ich podawanie dożylnie - 

w formie kroplówek

nudności to częsta 
przypadłość  

w czasie ciąży

nudności
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Wyrównywanie strat wody i elektrolitów 
spowodowanych przez wymioty wymaga 
oczywiście podawania odpowiednich płynów. 
Ponieważ wymioty mogą utrudniać, a nawet 
uniemożliwiać podanie odpowiedniej ilości 
takich płynów w sposób tradycyjny (drogą do-
ustną), czasami konieczne może się okazać 
ich podawanie dożylnie - w formie kroplówek.

Zapobieganie nudnościom 
praktycznie nie istnieje, gdyż 

jedyne, co możemy zrobić, 
to unikać nieświeżych czy 
niejadalnych produktów, 

zachowywać higienę, zdrowo 
się odżywiać i nie przesadzać 

z używkami
   Gdy już wystąpią, warto ograniczyć przyj-

mowanie posiłków do czasu złagodzenia ob-
jawów, a jeśli nie są tak dotkliwe, postawić 
na niegazowaną wodę, łagodne pokarmy bez 

przypraw i dużej ilości cukru czy soli. Jeśli po-
wodem pojawienia się nudności jest choroba 
lokomocyjna czy też silny stres, dobrze jest 
zapewnić sobie spokój, odpocząć w optymal-
nej temperaturze (gorąco nie jest  wskazane). 

Czasami nudności  
prowadzą do wymiotów,  

czego nie warto 
powstrzymywać

   
   Jest to naturalna reakcja organizmu, by po-
zbyć się niepotrzebnego balastu bądź trucizny, 
np. po przedawkowaniu leków czy alkoholu. 
Jest kilka domowych sposobów zwalczania 
nudności bez potrzeby używania farmaceutycz-
nych specyfików. zasoby przyrody są bogate 
w różnego rodzaju zioła, dzięki którym można 
pozbyć się nudności, kiedy następnym razem 
się przytrafią. Przede wszystkim jednak mu-
simy najpierw ocenić swoją sytuację i znaleźć 
źródło nudności. 

jeśli powodem pojawienia 
się nudności jest choroba 
lokomocyjna czy też silny 

stres, dobrze jest zapewnić 
sobie spokój, odpocząć 

w optymalnej temperaturze

nudności
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w życiu dziecka
emocji

J ej odczuwaniu towarzyszą zwykle 
zmiany somatyczne. emocje mo-
żemy podzielić na: pierwotne, czyli 

takie, które dotyczą zaspokojenia biologicz-
nych potrzeb organizmu oraz na wtórne, ma-
jące charakter społeczny, dotyczące sfery 
wartości i wiedzy. Uczucia wyższe obejmują 
między innymi uczucia moralne (etyczne), 
uczucia estetyczne i uczucia intelektualne. 
Źródłem emocji jest obiektywnie istniejąca 

emocje stanowią niezbędny element 
psychiki człowieka, służą przystoso-
waniu się do otoczenia, ukierunkowują 
działania, pełnią ważną rolę w procesie 
uczenia się. Procesy emocjonalne by-
wają regulatorami stosunków między 
człowiekiem a otoczeniem. Procesy 
emocjonalne są znamienne tylko dla 
istoty ludzkiej, określają jej indywidu-
alność i istotę. emocja jest zwykle wy-
nikiem świadomej lub nieświadomej 
oceny zdarzenia. emocja jest odczuwa-
na jako pozytywna jeśli zdarzenie jest 
zgodne z celami i interesami, a nega-
tywna jeśli jest z nimi niezgodna. 

rzeczywistość. Człowiek odzwierciedlając 
otaczającą go rzeczywistość, ustosunko-
wuje się do niej: cieszy się, martwi, smuci, 
gniewa, cierpi.

Rozwój emocjonalny dziecka 
zaczyna się od momentu jego 

urodzenia
Już w pierwszych miesiącach życia moż-

na obserwować u dziecka emocje dodatnie 
i ujemne. Wśród emocji negatywnych wyróż-
nia się gniew i lęk. od trzeciego roku życia 
u prawidłowo rozwijającego się dziecka ma-
leje liczba reakcji negatywnych na korzyść 
reakcji pozytywnych. obserwuje się także 
u dzieci rozwój uczuć społecznych, takich 
jak współczucie, litość, wdzięczność, zawsty-
dzenie. W miarę rozwoju dziecko spotyka się 
z coraz większą ilością bodźców i obserwuje 
różne zachowania i różne reakcje dorosłych. 
Przed ukończeniem pierwszego roku życia 
w zachowaniu niemowlęcia występują już 
pewne właściwości emocjonalne, które moż-
na łatwo rozpoznać. Jest to radość, gniew, 
strach, nienawiść lub zazdrość. dziecko uczy 
się wzorców zachowań. W wieku 3 – 4 lat po-
jawiają się takie reakcje jak: opór, sztywnie-
nie ciała, ucieczka, chowanie się, rzucanie 

Znaczenie
emocja jest subiektywnym stanem psychicznym, 

uruchamiającym autorytet dla związanego z nią programu 
działania
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przedmiotami, aż dochodzi do słownego wy-
powiedzenia się na temat swoich uczuć czy 
przeżyć. Pod koniec okresu przedszkolnego 
dziecko osiąga umiejętność hamowania 
afektów. Jest to świadectwem stopniowego 
osiągania dojrzałości emocjonalnej. obser-
wuje się w tym wieku wydatny rozwój uczuć 
wyższych – intelektualnych, społecznych, 
moralnych i estetycznych.

zmiany dokonujące się w młodszym wieku 
szkolnym (6-7 lat) dotyczą wielu sfer funk-
cjonowania dziecka, wpływając na siebie 
nawzajem na zasadzie sprzężenia zwrotne-
go. Przede wszystkim dziecko przekształca 
dotychczasową aktywność ze spontanicz-
nej i zdominowanej przez zabawę w system 
działań sterowanych przez stałe obowiązki, 
zadania czy normy społeczne. Następuje 
dalszy rozwój funkcji psychicznych, które in-
tegrują się, co pozwala na dostosowanie się 
do tych nowych sytuacji i wymagań. dziecko 
trwale wchodzi w nowe środowisko jakim jest 
szkoła. Siedmiolatek staje się już pełnopraw-

nym uczniem. dzieci w tym wieku osiągają 
autonomię osobistą, rozwijają postawy wo-
bec grup i instytucji społecznych. Ponadto 
warunki szkolne umożliwiają wzbogacanie 
wiedzy i porządkowanie jej. W tym okresie 
dziecko nabywa wiele różnych zdolności, 
które są związane ze wzbogacaniem i prze-
twarzaniem informacji o świecie jak i o so-
bie samym. dziecko wraz z wiekiem wchodzi 
w bardziej złożone interakcje społeczne.

Początek nauki szkolnej 
otwiera nowy okres w życiu 
emocjonalnym i społecznym 

dziecka
dziecko nawiązuje liczne więzi emocjo-

nalne z rówieśnikami i nauczycielem. Nauka 
szkolna pobudza emocje związane z aktyw-
nością poznawczą, a sukcesy szkolne stają 
się przyczyną przeżyć uczuciowych o cha-
rakterze dodatnim. Na początku emocje 
i warunkowane przez nie działania mają cha-
rakter impulsywny, dopiero stopniowo, pod 

Istotą emocji jest uruchomienie 
gotowości do realizacji 

programu działania. 
Poszczególne emocje 

uaktywniają odmienne 
programy działań.
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wpływem doświadczeń społecznych dziec-
ka, a także nauki pojawiają się możliwości 
kierowania procesami przeżyć (hamowanie 
nadmiernych reakcji emocjonalnych) przez 
analizowanie sytuacji, przewidywanie stopnia 
ryzyka lub powodzenia w działaniu. rośnie 
również świadomość odpowiedzialności za 
negatywne skutki działania.

Potrzeba zdobycia uznania wobec kolegów, 
lęk przed dezaprobatą zmuszają dziecko 
do ukrywania niektórych uczuć i emocji, na 
przykład przykrości spowodowanej uzyska-
niem złego stopnia, nagany od nauczyciela, 
strachu przed niebezpieczną sytuacją.

W miarę rozwoju procesów 
poznawczych dziecko uczy 

się samodzielnie oceniać 
szkodliwość czy niecelowość 
pewnych form zachowania 

dzieci w młodszym wieku szkolnym mniej 
kierują się w swym postępowaniu zasa-
dą przyjemności czy przykrości, a bardziej 

tak więc u dziecka wstępującego 
w progi szkoły przeważają emocje 
i uczucia kontrolowane. dziecko od-
znacza się trwalszymi niż w przedszkolu 
przejawami i formami reakcji emocjo-
nalnych, mających istotne znaczenie 
dla realizacji potrzeb i dążeń. dziecko 
uczy się opanowywać i kontrolować 
swoje reakcje emocjonalne, aby za-
dowolić najbliższych. Liczy się w coraz 
większym stopniu nie tylko z tym, czego 
życzą sobie dorośli, lecz także z opinią  
rówieśników. 

przewidywaniem odległych następstw swych 
czynów. Potrafią hamować swe pragnienia, 
względnie zmuszać się do wykonywania 
określonych czynności, podporządkowując 
się wymaganiom społecznym.

Dziecko, wstępując w progi 
szkoły, przeżywa tak zwany 
pierwszy kryzys autorytetu 

rodziców
ze względu na bliski kontakt z nauczycie-

lem, to on nabiera szczególnego znaczenia. 
to, co powie nauczyciel, jest ściśle przestrze-
gane. różnice w zakresie przeżyć emocjonal-
nych związane są nie tylko z wiekiem dziecka. 
zdarza się, że rówieśnicy tak bardzo różnią 
się od siebie pod tym względem, że wywołuje 
to niepokój rodziców. odmienność zacho-
wania się dziecka może być spowodowana 
jego cechami charakteru, doświadczeniami 
życiowymi, rozwojem intelektualnym, ale 
może to być wynikiem zaburzeń w rozwoju 
emocjonalnym.

U wielu dzieci na kolejnych etapach rozwo-
ju pojawiają się różnego typu objawy, które 
mogą być uznane za symptomy zaburzenia, 
a które występują też u dzieci normalnie roz-
wijających się. 

zaburzenia emocjonalne powstają w wy-
niku urazów będących trudnymi doświad-
czeniami o sile przekraczającej zdolność 
dziecka do poradzenia sobie z nimi, a ujaw-
niają się w relacjach z rówieśnikami, z oso-
bami dorosłymi, z zadaniami związanymi 
z nauką szkolną. o zaburzeniu zachowania 
możemy mówić wówczas, gdy stają się one 
regułą.

Wszelkie zakłócenia procesu 
wychowawczego, jak błędy 

rodziców, opiekunów czy 
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nauczycieli, odbijają się 
niekorzystnie na rozwoju 

emocjonalnym dziecka
każde dziecko, kiedy popełnia błędy lub 

natrafia na trudności, a nie łączy się to z prze-
życiem poważnego zaburzenia podstawo-
wych wartości, jest w stanie samo poradzić 
sobie z trudną sytuacją. korzysta wówczas 
ze swoich pozytywnych potencjałów takich 
jak: wiara w siebie, pamiętanie poprzednich 
sukcesów. Niejednokrotnie udziałem dziecka 
stają się doświadczenia pozostawiające po 
sobie urazy. Są to sytuacje, które wiążą się 
z zagrożeniem fizycznym lub zagrożeniem 
możliwości zaspokojenia potrzeb psychicz-
nych jak na przykład: samodzielności, pozna-
nia świata i uzyskania kompetencji, kochania 
i bycia kochanym, bliskości z innymi ludźmi, 
bycia akceptowanym. trwałe ślady pozosta-
wia przeżycie odrzucenia emocjonalnego, 
a także zetknięcie się dziecka z demo-
ralizacją otoczenia, z lekceważeniem 
ludzi, brakiem szacunku, przemocą 
i bezsilnością.

Często urazem staje się 
poczucie samotności 
i opuszczenia 
w trudnej sytuacji

taki sam efekt przynosi 
przejawiane przez dorosłych 
zniechęcenia i ich niewiara 
w możliwość opanowania przez 
dziecko nowej umiejętności lub 
pokonania napotkanej trudności. Bo-
lesne ślady pozostawia w psychice 
dziecka doświadczenie bycia świad-
kiem w sytuacji, w której ludzie źle 
traktują siebie nawzajem, szczegól-
nie jeśli dotyczy to osób bliskich. 

znaczenie emocji w życiu dziecka
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je otaczać zainteresowanie i życzliwość, a je-
go przeżycia zostaną wysłuchane i spotkają 
się ze zrozumieniem, jeśli ktoś dostarczy mu 
potrzebnych doświadczeń i informacji, to 
nawet silne, negatywne doświadczenia nie 
zostawią w psychice trwałych śladów.

Większość zaburzeń obserwowanych 
u dzieci w wieku szkolnym jest wynikiem 
trwających dłuższy czas izolacji podsta-
wowych potrzeb emocjonalnych lub sys-
tematycznie powtarzających się sytuacji 
urazowych w rodzinie, wśród rówieśników 
i w szkole. Wszelkie negatywne przeżycia 
dziecka pojawiające się w okresie wczesnego 
dzieciństwa mogą mieć odbicie w proble-
mach pojawiających się w funkcjonowaniu 
dziecka w szkole. Należą do nich zaburzenia 
zachowania ujawniające się w relacjach z na-
uczycielami, które mogą mieć swoje źródło 
w pozaszkolnych doświadczeniach dziec-
ka. Nauczyciel jest tylko kolejnym dorosłym, 
w kontaktach z którym trudności dziecka 
mogą się ujawniać i rozwijać. 

Urazem staje się również 
przeżycie własnej  

bezsilności i słabości wobec 
zła i krzywdy

   to, czy trudne doświadczenie stanie się 
urazem, zależy w znacznym stopniu od ota-
czających dziecko dorosłych. Jeżeli będzie 

Jeśli przed pójściem do szkoły dziecko 
miało dobre kontakty z dorosłymi, szcze-
gólnie z rodzicami, a jego podstawowe 
potrzeby emocjonalne były w dostatecz-
nym stopniu zaspokojone, to nie nastą-
pi przeniesienie na teren szkoły urazów 
i wynikłych z nich zaburzeń emocjonal-
nych. W takim przypadku dziecko będzie 
w stanie pokonać ewentualne trudności 
w kontaktach z nauczycielem, zwłasz-
cza gdy środowisko domowe w dalszym 
ciągu zapewni mu potrzebne oparcie 
psychologiczne.

dziecko, które we wcześniejszych latach 
przeżyło silną deprywację potrzeb emocjo-
nalnych, w relacjach z osobami dorosłymi ma 
trudności w przystosowaniu się do warunków 
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znaczenie emocji w życiu dziecka

W wieku 3 – 4 lat pojawiają 
się takie reakcje jak: opór, 

sztywnienie ciała, ucieczka, 
chowanie się, rzucanie 

przedmiotami, aż dochodzi do 
słownego wypowiedzenia się na 
temat swoich uczuć czy przeżyć. 

Pod koniec okresu 
przedszkolnego dziecko osiąga 

umiejętność hamowania 
afektów.

panujących w szkole. Wiele dzieci zachowuje 
się w sposób trudny dla otoczenia (niesub-
ordynacja, wyłamywanie się z nakazów i dys-
cypliny). Część dzieci przejawia zachowania 
w mniejszym stopniu kłopotliwe dla nauczy-
cieli, jednakże brak konfliktów w relacjach 
z nauczycielami może być wynikiem silne-
go lęku przed nimi, neurotycznej potrzeby 
podporządkowania się bądź ograniczenia 
kontaktu, spowodowanego brakiem zaufania. 
Bardzo ważna dla dziecka jest możliwość ob-
darzania dorosłych zaufaniem. Wynika to ze 
stopnia zależności, jaki istnieje w tej relacji. 
dorośli są podstawowym źródłem oparcia 
emocjonalnego dla dziecka. 

Zaspokojenie większości 
potrzeb dziecka zależy od 

dorosłych

r e k l a m a
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Systematyczne lekceważenie przez nich, 
ignorowanie tych potrzeb i zainteresowań 
może spowodować nabycie przez dziecko 
przeświadczenia, że musi samo o siebie za-
dbać, gdyż nie może liczyć na dorosłych. aby 
osiągnąć własne cele, manipulują dorosłymi 
lub ich oszukują. tworzą się wówczas stereo-
typowe, manipulacyjne zachowania wobec 
dorosłych, które ulegają dalszemu wzmac-
nianiu w zetknięciu ze stosunkowo sztywnym 
stylem kontaktu nauczyciel – uczeń. o tym, 
jak ważna jest dla dziecka potrzeba kontaktu 
z dorosłym, świadczą wysiłki podejmowane 
przez dzieci w celu uzyskania uwagi i sym-
patii. Często robią to nie wprost, prowokując, 
zmuszając do zwrócenia na siebie uwagi, 
nawet kosztem nagany.

Zaburzenia emocjonalne 
ujawniają się także 
w relacjach dzieci 

z rówieśnikami

okres wczesnoszkolny to czas w życiu 
dziecka, w którym relacje rówieśnicze stają 
się bardzo ważne. dzieci odkrywają uroki 
współzawodnictwa. Uczą się dostosowania 
do warunków szkolnych. Wyraźnie zwiększa 
się zdolność do otwartego komunikowania 
i przyjmowania informacji o emocjach, do-
świadczeniach i poglądach innych. dzieci są 
w stanie dawać wsparcie, słuchać, wyrażać 
sympatię, uczą się rozpoznawać i rozumieć 

 wzory stereotypowych 
zachowań są 
przenoszone przez 
dziecko na relacje 
z rówieśnikami. może 
wśród nich wystąpić 
używanie przemocy, 
rywalizacja, odrzucenie, 
izolowanie się, poniżanie 
innych
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przeżycia innych. tak dzieje się wówczas, 
gdy dojrzewaniu wymienionych umiejętności 
nie towarzyszyły poważne stresy, frustracje 
czy urazy. Często jednak wcześniejsze nie-
korzystne doświadczenia są tak silne, że 
blokują możliwość jakiejkolwiek wymiany 
czy współdziałania między dzieckiem a jego 
kolegami. Źródłem zaburzeń w tej sferze są 
na ogół relacje dziecka z rodzicami i star-
szym rodzeństwem. Wzory stereotypowych 
zachowań są przenoszone przez dziecko 
na relacje z rówieśnikami. Może wśród nich 
wystąpić używanie przemocy, rywalizacja, 
odrzucenie, izolowanie się, poniżanie innych.

Innymi objawami 
somatycznymi zaburzeń 

emocjonalnych u dzieci mogą 
być na przykład bóle brzucha 

i głowy, które manifestują 
problem, jaki je dotyka. 

Najczęstszą przyczyną takich objawów mo-
że być przeciążenie, tłumienie, wypieranie 

emocji, formowanie reakcji przeciwstawnych 
w związku z daną sytuacją lub czynnikiem, 
który generuje stres, a w następstwie ból. 
obniżona odporność psychiczna i fizyczna 
na stres jest czynnikiem sprzyjającym po-
wstawaniu dolegliwości nie tylko bólowych, 
ale również może powodować inne obja-
wy jak: wypadanie włosów, duszności, po-
krzywkę, alergie pokarmowe, niezdolność 
chodzenia i mówienia, zaparcia, biegunki, 
omdlenia, wymioty, kaszel, moczenie się 
w łóżku i wiele innych.

każdy człowiek ma problemy, z którymi 
musi żyć, uporać się, zaakceptować je na 
każdym etapie swojego życia. odmienny 
rodzaj problemów ma dorosły, inny człowiek 
dorastający, a jeszcze inny małe dziecko. 
zdarza się, że trudno jest zrozumieć dorosłe-
mu rodzicowi, że jego dziecko ma problem. 
Nierzadko rodzic się dziwi, ponieważ uważa, 
że jeśli pociecha ma ubranie, zabawki, jedze-
nie, kieszonkowe to właściwie ma wszystko 
i powinna być szczęśliwa, uśmiechnięta, do-
pasowana do stylu życia rodziny.

Każde dziecko funkcjonuje 
w systemie rodzinnym i tylko 

zmiana dokonana w całym 
systemie może wywołać 

oczekiwaną poprawę

Problem dziecka jest problemem całej ro-
dziny, która funkcjonuje jak łańcuch, w któ-
rym wszystkie ogniwa są ze sobą połączone 
i muszą być mocne, niepodatne na rozerwa-
nie. Starajmy się podtrzymywać pozytywne 
emocjonalnie relacje w domu, okazujmy 
sobie życzliwość na co dzień, aby dziecko 
czuło się bezpiecznie. rozmawiajmy z nim 
o wszystkim, tak aby wiedziało, że się nim 
interesujemy, że jego sprawy są nam bliskie. 
Nie zostawiajmy dziecka samego w domu, 
bez opieki innej dorosłej osoby, zabierajmy 

Ważna jest więc umiejętność 
współpracy i współdziałania, 

ale i pewne zdolności 
indywidualne. 

Wszystko to ma wpływ na 
sposób wyrażania emocji, 

które pełnią wiele istotnych 
funkcji

znaczenie emocji w życiu dziecka
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na spacery, wycieczki, do teatru czy do kina, 
wspólnie spędzajmy wakacje, święta i wolne 
dni od pracy. dla prawidłowego rozwoju psy-
chicznego, fizycznego, społecznego dziecka 
konieczny jest prawidłowy kontakt emocjo-
nalny z każdym z rodziców.

Podsumowując niniejsze rozważania mo-
żemy stwierdzić, że rozwój społeczny dziecka 
jest ściśle związany z rozwojem emocjonal-
nym, a relacje rówieśnicze wymagają odpo-
wiedniego stosunku emocjonalnego. każdy 
kontakt z inną osobą staje się jakąś relacją 
o konkretnym zabarwieniu uczuciowym. 
otoczenie społeczne oddziałuje na dziecko 
za pomocą systemu nagród i kar oraz me-
chanizmu tak zwanego wpływu społeczne-
go poprzez naśladownictwo, modelowanie 
i identyfikację. 

relacje z rówieśnikami podczas różnych 
form aktywności, uczenia się, rozwiązywa-
nia problemów, pełnią funkcje stymulatora 
zarówno rozwoju społecznego jak i emo-
cjonalnego, poznawczego czy moralnego. 
Stosunki dziecka z grupą ustalają się we-
dług różnych zasad. dziecko jest wybierane 

przez grupę dlatego, że posiada określone 
cechy. Ważna jest więc umiejętność współ-
pracy i współdziałania, ale i pewne zdolno-
ści indywidualne. Wszystko to ma wpływ na 
sposób wyrażania emocji, które pełnią wie-
le istotnych funkcji. zabarwiają codzienne 
życie, dostarczając dziecku pewnego pod-
niecenia, co wywołuje radość. zmiany w wy-
razie mimicznym twarzy i w zachowaniu są 
wskaźnikiem obecnie przeżywanych emocji. 

Silne emocje istotnie 
wpływają na funkcjonowanie 
poznawcze, na koncentrację 

uwagi i pamięć
dzięki emocjom dziecko uczy się modyfi-

kować własne zachowania tak, aby były one 
zgodne ze społecznym standardem. dziecię-
ce wybuchy złości na przykład są odbierane 
przez otoczenie negatywnie, więc dziecko 
musi je korygować, aby mogło być odbiera-
ne pozytywnie. każda powtarzana reakcja 
emocjonalna przechodzi w nawyk, dlatego 
bardzo ważne jest, by dziecko przyswoiło 
sobie jak najlepsze nawyki. emocje w życiu 
są więc wszechobecne.

relacje z rówieśnikami  
(...) pełnią funkcje 
stymulatora zarówno 
rozwoju społecznego 
jak i emocjonalnego, 
poznawczego czy 
moralnego 

znaczenie emocji w życiu dziecka
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Pojęcie stresu oksydacyjnego jest ściśle 
związane z tlenem i jego reaktywnymi 
formami (rFt). tlen, jako pierwiastek 
wszechobecny, jest niezbędny komórkom 
do wytwarzania energii w procesach 
utleniania z drugiej strony, jest 
czynnikiem, który je również uszkadza. 
tlen obecny w atmosferze jest cząsteczką 
trypletową, co oznacza, że jego orbitale 
molekularne posiadają dwa niesparowane 
elektrony o tym samym spinie

K onsekwencje są istotne. Nie ma 
drugiej cząstki, która mogłaby 
sparować takie elektrony. Jedy-

nie 4-elektronowa redukcja jest procesem 
całkowitej redukcji cząsteczki tlenu, w wyniku 
której powstają dwie cząsteczki wody. Niestety, 
bardzo często ma miejsce niepełna, częściowa 
redukcja tlenu przez przyłączenie jednego elek-
tronu, co owocuje powstaniem anionorodnika 
ponadtlenkowego, inicjującego powstawanie 
aktywnych pochodnych i niebezpiecznych 
uszkodzeń cząsteczek biologicznych. 2% 
tlenu jest przekształcane w organizmie do 
rFt, z czego w ciągu sekundy 1/100 uszkadza 
związki biologicznie czynne, głównie białka.

Stres oksydacyjny to zaburzenie homeostazy 
prowadzące do wzrostu stężeń reaktywnych 
form tlenu, co prowadzi do zaburzenia równo-
wagi w kierunku reakcji utleniania. Powstaje, 
gdy wolne rodniki zdobywają znaczną przewa-
gę nad likwidującymi je antyoksydantami (an-
tyoksydanty, zwane też przeciwutleniaczami, 
to cząsteczki, które mogą oddać swój elektron, 
tym samym dezaktywując wolny rodnik). rodni-
ki tlenowe to krótko żyjące, niezwykle aktywne 

Stres
oksydacyjny

formy tlenu, zdolne do niezależnej egzystencji, 
mające na swej powłoce walencyjnej jeden lub 
kilka niesparowanych elektronów. Ponieważ 
występują w niekorzystnym stanie energetycz-
nym, muszą jak najszybciej zdobyć brakujący 
elektron, który podkradają z otoczenia. Pro-
cesy przejmowania przez wolne rodniki elek-
tronów z otaczających cząsteczek prowadzą 
do niekorzystnych, łańcuchowych reakcji utle-
niająco-redukcyjnych. Jedną z takich reakcji 
jest peroksydacja - utlenianie lipidów, którego 
produkty doprowadzają do nieodwracalnych 
szkód w błonach komórkowych. W cytoplazmie 
komórek reakcje zapoczątkowane przez wolne 
rodniki odpowiedzialne są za destrukcję bia-
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stRes oksydacyjny

skutków reakcji rFt z biomolekułami, tj. od-
twarzanie struktury uszkodzonych cząsteczek 
przez enzymy naprawiające dNa.

przyczyn powstawania stresu oksydacyj-
nego jest kilka, wiążą się one ze sposobem 
życia i środowiskiem w jakim przebywa-
my. do najbardziej powszechnych należą: 

 � intensywny wysiłek bądź trening sportowy
 � nieodpowiednie odżywianie
 � palenie papierosów
 � długotrwałe stany zapalne
 � chemia, zanieczyszczenie środowiska
 � niektóre leki oraz stres
 � duże ilości wypitego alkoholu
 � promieniowanie radioaktywne
 � smog (sztuczne pola magnetyczne)
 � metabolizm fizjologiczny
 � żywność z długim terminem ważności 

i konserwantami

łek enzymatycznych i budulcowych komórek. 
Wolne rodniki mogą też siać spustoszenie 
w jądrach komórkowych, uszkadzając zasady 
wchodzące w skład dNa, przyczyniają się do 
hamowania replikacji i mutacji. 

Organizm posiada 
3-stopniowy system obrony 

antyoksydacyjnej
Pierwsza polega na niedopuszczeniu do 

powstawania wolnych rodników tlenowych 
i ich reakcji ze związkami biologicznie czyn-
nymi. odpowiadają za to enzymy antyoksy-
dacyjne i białka wiążące jony pierwiastków 
przejściowych. druga to „zmiatacze” reak-
tywnych form tlenu. W środowisku wodnym 
są to wit. C, kwas moczowy i glutation, a w li-
pofilnym - wit. e, karotenoidy i nierodniko-
we reakcje utlenienia. trzecia linia obrony 
antyoksydacyjnej odpowiada za usuwanie 
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   Wolne rodniki są neutralizowane przez sys-
tem obronny w postaci enzymu peroksydazy 
glutationowej, ale z wiekiem organizm wy-
twarza jej mniej. Niedobór może też wynikać 
z osłabienia organizmu i chorób. Jednak mo-
żemy mieć wpływ na ilość wolnych rodników 
za pomocą antyoksydantów. 

Pierwsze co należy zrobić 
to zmienić dietę na bogatą 

w świeże owoce i warzywa 
druga kwestia to odstawienie używek w po-

staci papierosów i alkoholu. trzecia to od-
powiedni czas snu, odpowiedni wypoczynek 
i sport w formie rekreacji, gdyż wyczynowy 
sport wytwarza dużą ilość wolnych rodników 
i osoba z niedostosowanym organizmem bę-
dzie mieć z tego więcej szkód niż pożytku. 
Czwarta to środowisko, w jakim przebywa-
my, czyli mieszkamy i pracujemy. im więcej 
wdychamy zanieczyszczonego powietrza, 
tym więcej produkujemy wolnych rodników.

Konsekwencją stresu 
oksydacyjnego może być 

uszkodzenie DNA

Prowadzi to do powstawania nowotworów 
i innych, w których powstawaniu uczestniczą 
reaktywne formy tlenu: miażdżyca (prowadzą-
ca do zawału serca i niedokrwiennego udaru 
mózgu), nadciśnienie tętnicze, astma oskrze-
lowa, powikłania cukrzycy, wrzody żołądka, 
łuszczyca, bezpłodność i liczne przewlekłe 
choroby zapalne. kiedy stres oksydacyjny za-
działa uszkadzająco na komórki śródbłonka 
naczyń krwionośnych, może to zapoczątko-
wać i podtrzymywać procesy miażdżycowe, 
a kiedy uszkadza białe krwinki, prowadzi  
do osłabienia ich zdolności do zwalcza-
nia zakażeń i sprzyja powstawaniu chorób 
zwyrodnieniowych. 

organem najbardziej narażonym na atak 
rodników tlenowych w wyniku promieniowa-
nia ultrafioletowego światła słonecznego jest 
soczewka oka i odkryte śluzówki, np. warg. 
Stres oksydacyjny ma też wpływ na skórę, 
osłabiając włókna, co wiąże się z powsta-
waniem zmarszczek i cellulitu. Stres oksy-
dacyjny prowadzi do pogorszenia kondycji: 
zmniejsza się odporność, zanikają siły wital-

Im więcej wdychamy 
zanieczyszczonego powietrza, 

tym więcej produkujemy 
wolnych rodników.
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ne, pełną parą ruszają procesy starzenia. By 
go pokonać, należy dostarczyć organizmowi 
antyoksydantów, naturalnych wrogów wol-
nych rodników, ktore powstrzymują niszczy-
cielski marsz wolnych rodników. Prawidłowa 
dieta i uzupełnianie dzięki niej potencjału 
antyoksydacyjnego hamują procesy starze-
nia. Ponieważ błędy żywieniowe stanowią 
ważny czynnik rozwoju chorób związanych 
ze starzeniem się tkanek, powinniśmy starać 
się ich unikać i dbać, by w pożywieniu nie za-
brakło naturalnych „obrońców” chroniących 
przed rodnikami tlenowymi.

Jednym z czynników, 
mogących chronić przed 
wolnymi rodnikami jest 

odpowiednia dieta
Przy zwiększonym narażeniu na stres oksy-

dacyjny powinniśmy zadbać, by pożywienie 
było bogate w przeciwutleniacze, m.in.: glu-
tation i witaminy: a, C, e. Żywność bogata 
w glutation to, wśród warzyw i owoców, awo-
kado, szparagi, brokuły, brukselka, czosnek, 
cebula, kapusta, ale i gotowana szynka czy 
wołowina (smażona/mielona). Ważna jest 
również, oprócz dostarczania do organizmu 
glutationu, obecność jego prekursorów – me-
tioniny i cysteiny. ich źródłami są: wołowina, 
kurczaki, jaja i mleko. 

Do pokarmowych źródeł 
wit. A należą produkty 
dostarczające retinol  

i karoten

do tych pierwszych należą: tłuszcze rybne 
i oleje, produkty mleczarskie (masło, twaróg) 
oraz mięso (głównie wątroba). do źródeł ka-
rotenu należą warzywa i owoce, tj.: marchew, 
warzywa liściaste, brzoskwinie. Wit. C wystę-
puje jedynie w produktach roślinnych, głów-

nie w surowych warzywach i owocach, między 
innymi w papryce, brukselce, kalarepie, bro-
kułach czy naci pietruszki oraz w czarnych po-
rzeczkach, truskawkach, kiwi, owocach dzikiej 
róży czy cytrusach. Żywność bogata w wit. e: 
oleje roślinne (słonecznikowy, sojowy, rzepa-
kowy), margaryna, jaja, masło, orzechy, mig-
dały, kiełki pszenicy. innym antyoksydantem 
jest resweratrol, substancja, która występuje 
m.in. w czerwonym winie. Występuje w dwóch 
postaciach: naturalnej (trans) i cisresweratrolu, 
który powstaje w procesie fermentacji czar-
nych skórek z winogron. 

to m.in. dzięki resweratrolowi 
Francuzi, którzy gustują 
w czerwonych winach gronowych, 
cieszą się zdrowiem układu 
sercowo-naczyniowego  

Jednak resweratrol ma także inne właści-
wości. Jest przydatny w leczeniu cukrzycy, 
redukcji nadwagi i w zmniejszaniu ryzyka 
nowotworów, podobno przedłuża życie. Wy-
stępuje też, w mniejszych ilościach, w owo-
cach takich jak żurawina, borówka czernica, 
borówka brusznica, borówka amerykańska, 
czarna porzeczka, truskawki, maliny, w jabł-
kach, skórkach pomidorów. Nie wolno też 
zapominać o koenzymie Q, który dezakty-
wuje wolne rodniki. Występuje w sardynkach, 
makreli, orzeszkach ziemnych, pistacjowych, 
włoskich, soi, sezamie. Silnymi antyoksydan-
tami są flawonoidy występujące w prawie 
wszystkich roślinach. do najlepiej poznanych 
flawonoidów należą te występujące w roślinach 
takich jak: głóg, borówka czarna (jagoda), mi-
łorząb i ostropest plamisty.

By chronić się przed stresem oksydacyjnym,  
wywoływanym przez nieregularny tryb życia 
i zanieczyszczenie środowiska, warto pomy-
śleć o dołączeniu do codziennej rutyny suple-
mentów, które stanowią najskuteczniejsze 
i najbezpieczniejsze źródło przeciwutleniaczy.

stRes oksydacyjny
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Co warto wiedzieć
o efekcie

placebo
Placebo jest prawdopodobnie tak stare, jak stara jest sama medycyna. 

Mimo tego wciąż niewiele wiadomo o fizjologicznych i psychologicznych 
aspektach tego efektu. dlatego ośrodki naukowe na całym świecie 

przeprowadzają badania nad tym fascynującym zjawiskiem i uzyskują 
bardzo ciekawe wyniki

W iadomo, że placebo nawet 
w 60% jest tak samo efek-
tywne jak najbardziej aktyw-

ne leki przeciwbólowe. Wynika to z tego, 
że może ono poprzez mózg wpływać na 
uwalnianie naturalnych morfinopodobnych 
substancji, zwanych endorfinami.

Placebo jest kojarzone głównie z „fałszy-
wymi pigułkami”, jednak w ogólnym pojęciu 
tego terminu jest to każda substancja bądź 
działanie, które z fizjologicznego punktu 
widzenia nie powinno wpływać na stan 
osoby cierpiącej, a mimo tego przynosi 
pozytywne rezultaty. kluczem do zajścia 
tego zjawiska jest przekonanie samego 
chorego o skuteczności stosowanej przez 
niego terapii. dlatego właśnie podstaw 
tego efektu szuka się głównie w ludzkiej 
psychice. Choć często nieświadomie, pla-
cebo stosowane było już we wczesnej hi-

storii chirurgii. Nieświadomość ta wynikała 
z mylnego przekonania o funkcjonowaniu 
ludzkiej fizjologii. 

Warto wspomnieć tutaj chociażby o usu-
waniu migdałków, które były powszechnie 
uważane za źródło zakażeń paciorkowcami, 
bądź zabiegu wycinania okrężnicy, który miał 
pomagać pacjentom z epilepsją. zarówno 
w pierwszym, jaki i drugim przypadku, usu-
wano prawidłowo funkcjonujący organ, ale 
zamiast szkodzić pacjentom, poprawiało to 
ogólny stan ich samopoczucia. takich przy-
kładów jest bardzo dużo.

dziś powszechnie uważa się, że placebo 
podaje się wyłącznie jako tabletki, jednak 
wciąż stosuje się je w innych postaciach. 
Pozwoliło to na zaobserwowanie bardzo cie-
kawego efektu. U pacjentów źle reagujących 
na inwazyjne zabiegi medyczne zachodzi 
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korelacja między stopniem inwazyjności 
placebo, a jego efektywnością. dla przykła-
du, pacjent bojący się igieł wykaże silniejszy 
efekt placebo po podaniu fałszywego leku 
w postaci zastrzyku niż w postaci tabletki. 
Jeszcze większą skuteczność można zaob-
serwować po przeprowadzeniu „fałszywej 
operacji”. Procedury takie podejmowano 
na pacjentach cierpiących z powodu cho-
roby Parkinsona. W czasie narkozy jedynie 
delikatnie nacinano skórę, po czym zakła-
dano szwy, co wystarczało, aby pacjent był 
przekonany, że przeszedł skomplikowaną 
operację. Po takim zabiegu zwykle następo-
wała poprawa stanu chorego. efekt placebo 
wykorzystuje się w medycynie od wieków. 
Polega on na tym, że na przykład dwoje lu-
dzi połyka wizualnie identyczne tabletki i po 
kilku minutach oboje czują się lepiej. a nie 
powinni, bo jedna z tych osób zażyła tak zwa-
ne placebo, czyli coś, co nie jest substancją 
leczniczą, a mimo tego daje dobre efekty. 

Placebo pomaga w wielu dolegliwościach, 
zwłaszcza pacjentom cierpiącym na ból gło-
wy, z lękiem, napięciem, depresją, kaszlem, 
bezsennością, chorobą lokomocyjną, astmą 
oraz nadciśnieniem tętniczym.

Efekt placebo jest również nie 
do przecenienia w chorobach 

nowotworowych
działanie placebo jest oczywiste. Problem 

w tym, czy efekt jest na tyle duży, by w wy-
branych przypadkach świadomie stosować 
substancje obojętne zamiast klasycznych 
leków. tylko w jednym przypadku nauka nie 
kwestionuje stosowania placebo. Jest wy-
korzystywane do testowania leków i terapii, 
czyli w eksperymencie klinicznym. Pacjen-
tom cierpiącym na tę samą chorobę mówi 
się, że zostaną poddani działaniu pewnego 
leku. Część otrzymuje prawdziwy lek, część 
identycznie wyglądające placebo. Lek oka-

pacjent bojący się igieł wykaże silniejszy 
efekt placebo po podaniu fałszywego leku 

w postaci zastrzyku, niż w postaci tabletki
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że się skuteczny, jeśli w zażywającej go gru-
pie odsetek wyleczonych (lub z poprawą) 
będzie o wiele większy niż w grupie leczo-
nej placebo. Porównuje się też działania 
niepożądane. te, które pojawiają się czę-
ściej w grupie leczonej lekiem testowanym, 
można przypisać działaniu tego preparatu. 
Badania prowadzone są na zasadzie tak 
zwanej podwójnie ślepej próby. Pacjent nie 
wie, czy otrzymuje lek czynny, czy placebo. 
również lekarz (w trakcie eksperymentu) 
nie wie, czy podaje terapeutyk, czy sub-
stancję obojętną. tylko prowadzący próby 
farmaceuta wie, gdzie kryje się prawdziwe 
lekarstwo, bo przed podaniem numeruje 
poszczególne porcje, które lekarz rozdzie-
la wśród pacjentów. Następnie ocenia się 
efekty i jeżeli placebo poskutkowało tak 
samo jak testowany lek, uznany on zostaje 
za bezwartościowy.

Mówiąc najprościej, efekt placebo wy-
stępuje w sytuacji, gdy pacjent otrzymuje 
substancje zupełnie obojętne dla jego scho-
rzenia i rzeczywiście zdrowieje. takie osoby 
czują się lepiej zarówno w sferze psychicz-
nej, jak i cielesnej, i nie jest to wcale zasługa 
leków (te nie są przecież przyjmowane), ale 
autosugestii, która powoduje, że organizm 
leczy się samodzielnie. Wydawać się może, 
że efekt placebo wiąże się jedynie z psycho-
logicznymi aspektami, jednak istnieją mocne 
dowody na to, że nasz organizm reaguje na 
niego również na poziomie fizycznym. 

Najskuteczniejsze i najszybsze leczenie 
osoby chorej często polega na zastosowaniu 
zastrzyków, które w takich okolicznościach 
są efektywniejsze od tabletek. Naukowcy 
zastanawiali się więc, czy podobnie będzie 
w przypadku placebo. Przeprowadzili szereg 
badań, by to sprawdzić. okazuje się, że oso-
by, które otrzymywały zastrzyki, rzeczywiście 
odnotowywały lepsze rezultaty niż te przyjmu-
jące tabletki. Podobno duże znaczenie ma 
tu samo korzystanie z profesjonalnych me-
dycznych sprzętów, jak strzykawki i igły, które 
nieodłącznie kojarzą się nam z leczeniem.

Tylko w jednym przypadku 
nauka nie kwestionuje 

stosowania placebo.
Jest wykorzystywane do 
testowania leków i terapii, 

czyli w eksperymencie 
klinicznym. 

UKŁAD 
MOCZOWY

w doskonałej formie

Twój

r e k l a m a
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co waRto wiedzieć o eFekcie placebo

 Większość testów na skuteczność place-
bo ma za zadanie sprawdzić, czy „fałszywe” 
leki nam pomogą, ale mogą mieć one także 
zupełnie odwrotny efekt i spowodować blo-
kowanie działania prawdziwych leków. Na-
ukowcy przeprowadzili badania na osobach 
z bólem głowy – wszystkie one otrzymały rze-
czywiste leki przeciwbólowe, ale połowa gru-
py usłyszała, że jest to placebo. okazuje się, 
że osoby z grupy mającej świadomość przyj-
mowania prawdziwych leków poczuły ulgę, 
natomiast w grupie „świadomej” leczenia 
placebo efektywność była praktycznie zerowa.  

Pozytywne myślenie ma 
znaczenie, ale dużą rolę 

odgrywają nasze oczekiwania
  

    Naukowcy dowiedli, że placebo staje się 
coraz silniejsze, szczególnie w badaniach 
dotyczących antydepresantów czy środ-
ków przeciwbólowych. Nawet u osób, które 
mają pełną świadomość tego, że zażywają 
placebo, skuteczność terapii może być wy-
soka – wystarczy tylko, żeby pacjent uwierzył, 

że tak będzie. z efektem placebo stykamy 
się niejednokrotnie w życiu codziennym. 
Boli nas na przykład głowa, a ktoś ze znajo-
mych podaje nam środek, którego jeszcze 
nie znamy. zapewnia, że ból ustąpi po kilku 
minutach i rzeczywiście tak się dzieje. rola 
sugestii nie jest tu bez znaczenia. Być może 
dolegliwość minęłaby i wówczas, gdyby za-
miast przeciwbólowej tabletki zaoferowano 
nam na przykład witaminę C z informacją, że 
to nowy, wyjątkowo skuteczny preparat. Su-
gestywna zachęta połączona z zaufaniem, 
słowem – pozytywne nastawienie mogłoby, 
choćby na krótko, złagodzić ból. 

Nie od dziś przecież wiadomo,  jaką 
rolę w leczeniu nawet bardzo ciężkich 
chorób odgrywają nie tylko skuteczne 
medyczne terapie, lecz także psychika 
pacjenta. Jego chęć wyzdrowienia, wiara 
w sens walki z chorobą i pomyślny finał 
leczenia, wreszcie – zaufanie do lekarza. 

z działaniem efektu placebo mamy do czy-
nienia nie tylko wówczas, gdy osoba chora 
zażywa lek pozorny w przekonaniu, że jest to 
środek prawdziwy. 

Dowiedziono bowiem również, 
że efekt placebo zwiększa 

skuteczność leków. 
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oto na przykład pacjent przyjmuje specy-
fik, który bywa skuteczny w 20%, lecz wiara 
w działanie tego medykamentu podnosi ten 
wskaźnik nawet do 50%. to stawia place-
bo w nowym świetle: efekt nie jest już tylko 
„oszukiwaniem mózgu” i krótkotrwałą po-
prawą samopoczucia dzięki pozorowanemu 
lekowi, lecz tanią, bezinwazyjną i bezbolesną 
terapią, w której wewnętrzne przekonanie 
wspomaga działanie podawanych leków, 
stymuluje mechanizmy naprawcze chorego 
organizmu, a niekiedy nawet koryguje nie-
zbyt pożądane działanie nietrafnie dobra-
nego lekarstwa.

 ile można zyskać dla zdrowia siłą woli 
i wyobraźni – to kolejny nurt badań medycz-
nych sprowokowanych efektem placebo.  

O efekcie placebo 
mówi się, że jest 

to „kłamstwo, 
które leczy” albo 

„oszukiwanie 
mózgu”. 

Nie ulega wątpliwości, iż to właśnie 
mózg odpowiada za pozytywną reakcję 
naszego organizmu na lek, który wcale 
nie jest lekiem, a tylko go „udaje”. Pod 
postacią tabletki, mikstury lub zastrzyku 
kryje się obojętna substancja,  niema-
jąca nic  wspólnego z medykamentem. 
Polecona przez lekarza z zapewnie-
niem o skuteczności w określonych 
dolegliwościach, rzeczywiście przynosi 
ulgę, a czasem daje efekt porównywal-
ny z działaniem prawdziwego leku czy 
nawet nieco lepszy. 

Nocebo
Czasami jednak zdarza się tak, że pla-

cebo - mimo iż z formalnego punktu wi-
dzenia jest dla zdrowia obojętne - może 
wywoływać też objawy uboczne, na przy-
kład wymioty, bóle głowy, senność, bez-
senność, przyśpieszenie czynności serca, 
biegunkę, wysypkę, obrzęki. takie efekty 
stosowania substancji obojętnej nazywa 
się nocebo. 

Najczęściej są one wywoływane przez 
złe nastawienie pacjenta do terapii, na 
przykład nieakceptowany przez niego wy-
gląd leku, negatywne podejście lekarza, 
przekazanie choremu sugestii o szkodli-
wości stosowanego leczenia.

co waRto wiedzieć o eFekcie placebo
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Uczeni udowodnili, jaki wpływ ma pozytywne 
myślenie na wydłużenie ludzkiego życia. Jed-
nak w pewnym okresie spostrzegli, iż efekt 
placebo może być nawet silniejszy niż kto-
kolwiek jest zdolny sądzić. to spostrzeżenie 
stało się początkiem odkrywania mechani-
zmów biologicznych, które mogą powodować 
osiąganie bardzo dobrych rezultatów. Przy 
użyciu nowych technik opisywania ludzkie-
go mózgu badacze wciąż starają się odkryć 
mechanizmy, które mogą zamieniać myśli, 
wiarę lub pragnienia w czynnik zmieniający 
komórki, tkanki czy nawet całe organy. od-
kryto, iż wiele reakcji organizmu opiera się 
nie na informacjach docierających do mózgu 
ze świata zewnętrznego, lecz na tym, czego 
mózg się spodziewa, opierając się na swo-
im wcześniejszym doświadczeniu. Przeby-
te w ciągu życia leczenia kształtują bowiem 
nasze oczekiwania. Lekarze w białych ubra-

niach, głos pielęgniarek, zapach środków od-
każających czy ukłucie igły, nabierają sensu 
poprzez zdobyte wcześniej doświadczenia 
i powodują spodziewaną ulgę w objawach 
choroby. każda pigułka czy zastrzyk są zwią-
zane z innym współdziałającym elementem, 
by później, jeśli otrzyma się podobną pigułkę, 
przyniosło to konkretny efekt terapeutyczny, 
a ponieważ reakcje pojawiają się prawie na-
tychmiast, bez rzeczywistego, świadomego 
namysłu, można przypuszczać, że są zwią-
zane z mózgiem. 

amerykański naukowiec badający efekt 
placebo dowiódł, że myśl jest pewnym ze-
społem w systemie neuronów, który poprzez 
złożony system związków w naszym mózgu 
może uaktywniać centra emocji, ścieżki bólu, 
wspomnienia, autonomiczny system nerwowy 
oraz inne części systemu nerwowego, zaan-
gażowane w fizyczne odczucia. Morfina może 
zmieniać wzory zachowań mózgu, aby zredu-
kować ból. Podobnie może działać placebo. 

Oczywiście, efekt placebo 
ma swoje ograniczenia, 

jednak daje wiarę 
i nadzieję przezwyciężenia 

nieuleczalnych chorób. 

Placebo - mimo iż 
z formalnego punktu 

widzenia jest dla zdrowia 
obojętne - 

może wywoływać też 
objawy uboczne
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Odprężenie 
i spokój
o każdej porze

co waRto wiedzieć o eFekcie placebo
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SUPLEMENT DIETY

Piękna  opalenizna
z Olimp Labs!

 ®

 ®

suplement diety

suplement diety

ucho nos gardło

Uszy, nos i gardło pod kontrolą

*Na podstawie badania QAH zrealizowanego w 2015 roku w Polsce.
Oświadczenia zdrowotne oraz szczegółowe informacje na www.entitis.pl 
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.

95% matek
zadowolonych z efektów
stosowania ENTitis*
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RozRywka

Umysł w
NAJWYŻSZEJ 
fOrmiE
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kącik kulinaRny

pieRogi z jagodami zupa seRowa  
z waRzywami  
(4 poRcje)

 � czosnek 1 ząbek
 � cebula 1 średnia sztuka
 � marchew 200 g
 � młody por 1 sztuka
 � ser żółty, np. edamski 200 g
 � masło 50 g
 � bulion drobiowy 1 l
 � liść laurowy 1 sztuka
 � natka pietruszki 1 pęczek
 � pumpernikiel 2 kromki
 � śmietanka 18% 125 ml
 � żółtko jajka 2 sztuki
 � sól i pieprz do smaku
 � sok z cytryny do smaku

Cebulę i czosnek posiekać drobno. 
Marchew i pora umyć, obrać i pokroić 
w cienkie paski. Ser zetrzeć na 
drobnej tarce. Połowę masła rozgrzać 
w garnku i udusić cebulę z czosnkiem. 
dodać marchew i por i jeszcze chwilę 
dusić. zalać bulionem, dodać liść 
laurowy i ser i gotować ok. 5 min., 
doprawić solą, pieprzem i posypać 
posiekaną natką. Pumpernikiel 
pokroić w kostkę i podsmażyć na 
pozostałym maśle. zupę odstawić 
z ognia. Śmietanę z żółtkiem połączyć 
trzepaczką i dodać do zupy, nie 
gotować. doprawić odrobiną soku 
z cytryny i przed podaniem posypać 
grzankami z pumpernikla.

Filet z FlądRy z cebulą 
i gRzybami 

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

 � 500 g filetów  
z flądry

 � 3 łyżki mąki
 � 5 łyżek masła
 � 2 cebule

 � 100 g grzybów  
leśnych

 � sól
 � pieprz ziołowy

Grzyby oczyścić, umyć i pokroić w paski. Cebulę 
obrać i pokroić w półtalarki. rybę umyć, osolić, 
posypać pieprzem i oprószyć mąką. Smażyć 
na maśle z dwóch stron. Gdy się zarumieni, 
zdjąć z patelni i na pozostałe masło wrzucić 
cebulę wraz z grzybami, smażyć przez 5 minut, 
następnie na wierzch położyć rybę, posypać 
posiekanym koperkiem, przykryć i dusić razem 
na wolnym ogniu przez kolejne 5 minut.

Ciasto:
 � 2 szklanki mąki
 � ok. 1 szklanki  

ciepłej wody
 � 1 jajko
 � szczypta soli

Nadzienie:
 � szklanka  

jagód

Jagody dokładnie oczyścić, umyć 
i wysuszyć. Ciasto wyrabiamy na stolnicy 
lub misce, dodając wodę. Następnie ciasto 
rozwałkowujemy, wycinamy szklanką, dodajemy 
łyżkę jagód, składamy i lepimy pierogi. Pierogi 
gotujemy w większej ilości osolonej wody do 
czasu, aż wypłyną na powierzchnię.



r e k l a m a


