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z prawdziwą przyjemnością oddajemy 
w Państwa ręce ostatni tegoroczny numer. 
W nadchodzących tygodniach jesienna pogo-
da będzie sprzyjać spędzaniu czasu w domu. 
Mam nadzieję, że przygotowane przez nas 
artykuły umilą Państwu deszczowe jesienne 
wieczory.

W centrum naszej uwagi znajdują się nie-
zmiennie kwestie związane ze zdrowiem 
oraz dobrym samopoczuciem. W ostatnim 
czasie coraz częściej poruszany jest rów-
nież temat zdrowia psychicznego. to właśnie 
dlatego zdecydowaliśmy się poświęcić kilka 
stron bieżącego numeru tematowi depresji, 
która staje się znaczącym wyzwaniem dla 
współczesnych systemów opieki zdrowot-
nej. Według niektórych badaczy depresja, 
obok otyłości czy nadciśnienia, znajduje się 
w ścisłej czołówce chorób cywilizacyjnych. 
to schorzenie będące nie tylko wyzwaniem 
dla systemu opieki zdrowotnej, ale również 
dla społeczeństwa, ponieważ w proces le-
czenia często zaangażowane jest otoczenie 
chorego.

kolejnym tematem, na który chciałabym 
zwrócić Państwa uwagę jest tekst poświęco-
ny wybranym konsekwencjom zdrowotnym 
ewolucji naszego gatunku.  zmiany wynika-
jące z pionizacji ciała mogą skutkować pro-
blemami z układem kostnym - kilka z nich 
omówiliśmy w bieżącym numerze.
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Ból zatok
Ból zatok dotyczy 12% całej populacji. W Polsce co dziesiąty 

rodak, skarżący się na ból zatok, odczuwa go regularnie. 
Pozostali chorzy cierpią z powodu tej dolegliwości co jakiś 

czas - 36% z nich odczuwa ból z częstotliwością co 2-3 
miesiące, z kolei 26% - raz na pół roku

P rawie połowa chorych na własną 
rękę próbuje walczyć z objawa-
mi bólu zatok. Większość z nich - 

84% - sięga po leki bez recepty dostępne 
w aptekach. zanim jednak wybierzemy się 
po farmaceutyki, które pomogą uśmierzyć 
uciążliwy ból zatok, warto dowiedzieć się, 
czym się on charakteryzuje i jaka jest gene-
za jego powstawania.

infekcje zatok przynosowych dla jednych 
to pojęcie znane tylko „ze słyszenia”, innym 

dolegliwości związane z tym organem 
towarzyszą przez całe życie. Wielu 

z nas jednak mylnie rozpoznaje 
ból zatok, który w rzeczywisto-
ści jest zwykłym bólem głowy. 
Warto zatem nauczyć się roz-
różniać dolegliwości związane 
z bólem zatok przynosowych, 
by w razie potrzeby sięgnąć 
po właściwe leki, które uśmie-
rzą dokuczliwe objawy. 
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B
ól zatok

Rozpoznaj problem, by 
wiedzieć, jak z nim walczyć
Bóle głowy powstają, gdy membrany ota-

czające mózg (opony mózgowe) oraz naczy-
nia krwionośne u podstawy mózgu reagują 
na niekorzystne bodźce dochodzące z orga-
nizmu. istnieją różne rodzaje bólów głowy, 
jednak najczęstsze to napięciowe bóle głowy.

Co powoduje ból głowy?

o zapaleniu zatok pisano i mówiono wie-
le. aby ujednolicić i uprościć klasyfikację 
choroby, europejska akademia alergologii 
i immunologii klinicznej przyjęła w 2007 r. 
dokument ePoS, wprowadzający podział za-
paleń zatok przynosowych na dwie główne 
grupy: zapalenia ostre i przewlekłe. 

W ostrym zapaleniu zatok 
przynosoWych Wyróżniono jego 

dWie postacie:

 � oStre zapaleNie wirUSowe, przez 
lekarzy opisywane jako przeziębienie, 
w którym objawy trwają nie dłużej niż 
10 dni. 

 � drugi rodzaj to oStre zapale-
Nie NiewirUSowe - z cha-
rakterystycznym nasileniem 
objawów po 5 dniach lub ich 
utrzymywaniem przez  ponad 
10 dni, ale nie dłużej niż 12 
tygodni. 

z kolei z przewlekłym zapaleniem 
zatok przynosowych mamy do czynienia 
wtedy, gdy objawy utrzymują się dłużej niż  
12 tygodni. ten rodzaj podzielono na 
przewlekłe zapalenie zatok przynoso-
wych z polipami nosa i bez polipów nosa.  
 
do najważniejszych objawów tej choroby 
należą przede wszystkim blokada nosa i wy-

Powodem zapalenia 
zatok są w głównej 

mierze infekcje wirusowe 
i bakteryjne. Warto 

jednak odnotować, że nie 
tylko one odpowiadają 

za stan chorobowy. 
Skrzywienie przegrody 

nosa, alergia na naturalne 
i chemiczne czynniki 

środowiskowe, niedobory 
immunologiczne, długie 
przebywanie w mocno 

zanieczyszczonym 
środowisku, zaburzenia 
hormonalne, polipy nosa 
- to czynniki sprzyjające 

zapaleniu zatok
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ciek z nosa, dodatkowo mogą pojawić się 
ból twarzy i osłabienie lub brak węchu. War-
to podkreślić, że ból głowy, niewystępujący 
w towarzystwie dwóch pierwszych objawów 
- blokady nosa i wycieku z nosa - nie świad-
czy o zapaleniu zatok. 

aby mieć pewność, na co 
chorujemy, warto skonsultować 
się z lekarzem pierwszego 
kontaktu. 

ostre zapalenie zatok przynosowych może 
on zdiagnozować na podstawie badania - ry-
noskopii przedniej - polegającej na oględzi-
nach jam nosa wziernikiem nosowym. z kolei 
do potwierdzenia diagnozy przewlekłego 
zapalenia zatok przynosowych konieczny 
jest laryngolog, który wykona badanie endo-
skopowe, by dokładniej ocenić jamy nosowe.
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u dorosłych
ADHD

Jednym z mitów panujących we współczesnej 
psychiatrii czy psychologii jest założenie, że wiele 
dziecięcych zaburzeń nie istnieje u osób dorosłych  
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T ak jakby w momencie otrzymania 
dowodu osobistego znikał zespół 
aspergera czy właśnie zespół nad-

pobudliwości psychoruchowej z deficytem 
uwagi (attention-deficit/hyperactivity di-
sorder – adHd). realia i wyniki badań po-
kazują, że jest niestety inaczej. Wiele osób 
przeżywa znaczne upośledzenie funkcjo-
nowania właśnie z powodu objawów zabu-
rzeń koncentracji, impulsywności, trudności 
w pozostawaniu w jednym miejscu właściwie 
przez całe swoje dorosłe życie. W psychiatrii 
funkcjonuje teza, że „człowiek rodzi się, ży-
je i umiera z adHd, a jeśli wyrastamy, to nie 
tyle z problemów, co z typowych dla dzieci 
kryteriów diagnostycznych”.

SzaCUJe Się, że w kraJaCh UNii 
eUropeJSkieJ i w USa 3–16% oSóB 
doroSŁyCh SpeŁNia kryteria dia-
GNoStyCzNe NadpoBUdliwośCi 
pSyChorUChoweJ, autorzy większości 
doniesień naukowych zgadzają się, że adHd 
występuje u 3–5% dorosłych. Potwierdzają 
to wyniki wielu badań. Prowadzono badania 
porównawcze dorosłych z adHd i ich rodzeń-
stwa, u którego nie stwierdzono tego zespołu. 
osoby z adHd charakteryzowały się niższym 
statusem socjoekonomicznym, częściej 
miały problemy w pracy i częściej ją zmie-
niały. z kolei porównania dorosłych z adHd 
z osobami, u których rozpoznano inne zabu-
rzenia psychiczne, prowadzą do wniosków, 
że ci pierwsi byli gorzej wykształceni i rza-
dziej utrzymywali pracę. Naukowcy dokonali 
zestawienia dorosłych z adHd z osobami, 
u których zespół ten nie występował. dorośli 
z adHd prezentowali gorsze przystosowa-
nie psychologiczne, osiągali gorsze wyniki 
w nauce w przeszłości, częściej odbierano im 
prawo jazdy. Ponadto mieli więcej nieudanych 
związków małżeńskich. dane te pokazują, że 
adHd to nie styl życia i ogólne „zwariowanie”, 

ale bardzo poważne rozpoznanie kliniczne. 
MożNa przyJąć wręCz zaŁożeNie, 
że oSoBy doroSŁe z adhd FUNkCJo-
NUJą GorzeJ, podoBNie Jak paCJeN-
Ci z wieloMa iNNyMi zaBUrzeNiaMi 
pSyChiCzNyMi.

Według obecnej wiedzy coraz więcej do-
rosłych osób zgłasza się do lekarzy w celu 
diagnozy adHd, jednak rozpoznanie tego 
zespołu nie jest łatwym do przeprowadzenia 
procesem. Według wytycznych National insti-
tute for Health and Clinical excellence (NiCe), 
na które powołują się też autorzy komentowa-
nego artykułu, jeśli rozpoznanie adHd ustala-
ne jest u osoby dorosłej, to powinien się tym 
zajmować ośrodek dysponujący zespołem 
specjalistów mających doświadczenia w dia-
gnozowaniu tego zaburzenia. Praktycznie ta-
kie placówki w Polsce są niedostępne – znane 
są nam 2–3 miejsca, w których przyjmuje się 
osoby dorosłe z podejrzeniem adHd.

Według obecnej wiedzy 
coraz więcej dorosłych 

osób zgłasza się do lekarzy 
w celu diagnozy ADHD, 

jednak rozpoznanie tego 
zespołu nie jest łatwym do 

przeprowadzenia  
procesem 
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UStaleNie rozpozNaNia adhd 
w przypadkU oSóB, U któryCh Nie 
StwierdzoNo teGo zeSpoŁU w dzie-
CińStwie, JeSt SkoMplikowaNe, 
wyMaGa kilkU wizyt oraz BadaNia 
pSyCholoGiCzNeGo i pSyChiatryCz-
NeGo. Należy uwzględnić wiele zmiennych. 
obserwujemy też, że dla niektórych pacjen-
tów z zaburzeniami osobowości rozpoznanie 
adHd wydaje się „kuszące” i tutaj olbrzymie 
znaczenie ma diagnostyka różnicowa. 

Czynniki utrudniające 
właściwe rozpoznanie ADHD 

u dorosłych to: 
 � kryteria diagnostyczne, które są „napisa-

ne pod” dzieci w wieku szkolnym, 
 � nieswoistość objawów – mogą one wcho-

dzić w skład różnych zaburzeń psychicz-
nych, ale także są naturalnymi cechami 
wszystkich ludzi, 

 � duża częstość współistnienia innych 
zaburzeń oraz brak obowiązujących 
procedur diagnostycznych i wystanda-
ryzowanych narzędzi. 

diagnozując to zaburzenie warto pamię-
tać, że to poważne rozpoznanie kliniczne. 
Mówiąc o jednostce klinicznej musimy wi-
dzieć upośledzenie funkcjonowania danej 
osoby. Jeżeli nie ma wyraźnego upośledze-
nia funkcjonowania społecznego, zawodo-
wego lub w sferze relacji z innymi ludźmi, to 
nie ma adHd. 

podczas procesu diagnostycznego 
lekarz specjalista poWinien 

mieć zaWsze W pamięci cztery 
fundamentalne pytania dotyczące 

zaBurzenia:

 � Czy istnieją wiarygodne dowody na to, że 
pacjent przejawiał objawy adHd w dzie-
ciństwie, przynajmniej w końcowym okre-
sie szkoły podstawowej? Czy objawy te 
znacząco i długotrwale upośledzały funk-
cjonowanie dziecka?

W Polsce istnieje duża 
potrzeba szkolenia 

psychiatrów i psychologów 
do diagnozowania ADHD 
u dorosłych, zwłaszcza że 

obecnie wiele takich osób trafia 
do szpitali lub jest leczonych 
z powodu zupełnie innych 

rozpoznań
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adhd u dorosłych

 � Czy są wiarygodne dowody na to, że ob-
jawy adHd występują obecnie i ich na-
silenie jest znaczące i długotrwałe oraz 
powoduje upośledzenie funkcjonowania 
pacjenta?

 � Czy są inne alternatywne przyczyny, które 
lepiej tłumaczą obserwowane u pacjen-
ta objawy?

 � Czy z ewentualnym adHd współistnieją 
inne zaburzenia?

W Polsce istnieje duża potrzeba szko-
lenia psychiatrów i psychologów do dia-
gnozowania adHd u dorosłych, zwłaszcza 
że obecnie wiele takich osób trafia do 
szpitali lub jest leczonych z powodu zu-
pełnie innych rozpoznań. konieczne jest 
stworzenie polskich wersji wielu narzę-
dzi diagnostycznych (trwają prace w tym 
kierunku).

teoretycznie łatwiejsza powinna być sytu-
acja, gdy adHd rozpoznano w dzieciństwie, 
a objawy utrzymują się także po osiągnięciu 
przez pacjenta 18. roku życia. Według wytycz-
nych NiCe pacjenta powinno się wówczas 
przekazać z opieki specjalistycznej dla dzieci 
i młodzieży do ośrodka – poradni dla osób 
dorosłych, przy czym konieczna jest aktywna 
współpraca i wymiana informacji pomiędzy 
obydwoma ośrodkami i leczącymi specjali-
stami. W Polsce jest to, podobnie jak w wielu 
innych europejskich krajach, raczej życzenie 
niż istniejący standard.

autorzy wytycznych NiCe proponują iden-
tyczne prowadzenie farmakoterapii osób do-
rosłych, jak w przypadku dzieci i młodzieży. 
Lekiem pierwszego wyboru jest metylofeni-
dat (lek psychostymulujący, wypisywany na 
dawne różowe recepty), a kolejnym atomok-
setyna (lek z grupy leków niestymulujących). 
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W Polsce żaden z leków zarejestrowanych 
do leczenia tego zaburzenia u dzieci nie 
ma rejestracji do leczenia osób dorosłych, 
choć warto zauważyć, że trwają procesy re-
jestracyjne leków dla całej Unii europejskiej 
– na przykład metylofenidatu oroS (tabletki 
o kontrolowanym uwalnianiu) dla dorosłych. 
oczywiste jest więc, że ich stosowanie u osób 
pełnoletnich nie podlega refundacji. koszt mie-
sięcznego leczenia to około 200 – 500 PLN.

paradokSeM takieGo UreGUlowa-
Nia prawNeGo JeSt Nie tylko oGra-
NiCzoNy doStęp do wŁaśCiweGo 
leCzeNia FarMakoloGiCzNeGo adhd 
oSóB doroSŁyCh, U któryCh rozpo-
zNaNo adhd, ale także oGraNiCze-
Nia MożliwośCi terapii U MŁodyCh 
doroSŁyCh, U któryCh zeSpóŁ teN 
rozpozNaNo przed wielU laty i SkU-
teCzNie iCh leCzoNo. 

Przykładowo pacjent z rozpoznaniem 
adHd ustalonym przed 10 laty, będąc w iii 
klasie liceum ogólnokształcącego, na kilka 
miesięcy przed maturą, w dniu swoich 18. 
urodzin traci nie tylko prawo do refundacji, 
ale musi też wyrazić zgodę na terapię le-
kiem niezarejestrowanym do leczenia adHd 
u osób dorosłych, czyli tym samym, który 
bierze od kilku lat.

Chociaż leczenie farmakologiczne jest, 
według obecnie obowiązujących wytycznych, 
podstawowym sposobem radzenia sobie 
z objawami adHd, wydaje się ono niewy-
starczające – powinno stanowić część kom-
pleksowego postępowania. Celem terapii 
jest zmniejszenie trudności i poprawienie 
jakości życia. Lecząc osoby z adHd staramy 
się rozwinąć strategie kompensacyjne, by 
ułatwić pacjentom życie codzienne i zawo-
dowe. Plan leczenia składa się z kilku etapów:
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adhd u dorosłych

Psychoedukacja na temat 
objawów ADHD

osoby cierpiące z powodu adHd przez ca-
łe swoje życie słyszały o sobie, że są głupie, 
leniwe, niechlujne, niezmotywowane. Warto 
pokazać im, że przynajmniej część ich pro-
blemów wiąże się z obecnością zaburzeń 
uwagi, nadruchliwości czy nadmiernej im-
pulsywności. dobrze przeprowadzona psy-
choedukacja powinna zdejmować poczucie 
winy i pomóc zrozumieć, że trudności ży-
ciowe pacjenta wynikają z jego „deficytów 
neuropsychologicznych”, a nie z „defektu 
osobowościowego” czy „defektu charakteru”.

Etap przewagi technik 
behawioralnych:

 � „Przepraszam, czy możesz powtórzyć? 
Mam problem z koncentracją”.

 � Plan dnia – ile czasu trzeba poświęcić 
na naukę.

 � Budowanie struktury dnia, tygodnia, mie-
siąca – uczenie się, jakie czynności mu-
szą być regularnie powtarzane.

Etap przewagi technik 
poznawczych:

 � Uświadomienie sobie mocnych stron – 
praca poznawcza.

„Surfowanie po objawach”

Uczenie się radzenia sobie z objawami 
adHd w dorosłym życiu przypomina nieco 
uczenie się pływania na desce surfingowej. 
Są sytuacje, w których objawy mi pomogą 
(płynę z falą), np. konieczność poradzenia 
sobie z podbramkową sytuacją wymagającą 
szybkich zmian i natychmiastowego podej-
mowania decyzji. ale są też takie, w których 
objawy przeszkadzają mi w skutecznym 
działaniu i muszę zastosować odpowiednie 
techniki, by zmniejszyć ich wpływ na moje 
działanie. Przykładowo – student z adHd, 
który nie może się zmobilizować do nauki 
i łatwo się rozprasza, zawsze pracuje z su-
miennym kolegą (płynę pod falę), np. skoń-
czenie projektu na czas.

Niestety, żaden z obowiązujących progra-
mów terapeutycznych dla osób dorosłych 
nie został przetłumaczony na język polski.
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Tłuszczaki 
Włókniaki 

Kaszaki

Nieduże, miękkie kulki pod 
skórą, które można przesuwać, to 
zazwyczaj tłuszczaki, włókniaki lub 
kaszaki. objawiają się na ogół jako 
niebolesne, wolno rosnące guzki 

w tkance podskórnej. Mają one zwykle 
kształt okrągły lub nieco wydłużony



Porady z aPteki www.poradyzapteki.pl 15

tłuszczaki, Włókniaki, kaszaki

Chirurgiczne wycięcie 
tłuszczaków stosuje się, gdy 

powodują ból, uciskają na 
inne struktury, powodują 
ograniczenie ruchów lub 
gdy są dużych rozmiarów

K iedy się pojawią nie jesteśmy 
w stanie określić, z jakiego rodza-
ju guzkiem mamy do czynienia. 

zmiany podskórne mają z reguły charakter 
łagodny i niezwykle rzadko prowadzą do 
rozwoju guzów złośliwych. kiedy zauważymy 
u siebie taką podskórną zmianę, to musimy 
zdać sobie sprawę z tego, że nie zniknie 
samoistnie. Wspólną cechą tych wszyst-
kich schorzeń jest to, że jedyną skuteczną 
metodą pozbycia się guzków jest leczenie 
chirurgiczne.

Tłuszczaki

tłuszczaki są rodzajem guzków o różnej 
wielkości i różnym kształcie. Są bezbolesne, 
przesuwalne, zbudowane, jak sama nazwa 
wskazuje, z tkanki tłuszczowej i rosną bardzo 
powoli. każdy z nich otoczony jest torebką 
łącznotkankową, co wpływa na to, że tłusz-
czaki nie powodują przerzutów ani nawrotów. 
Większość tłuszczaków pozostaje dość mała, 
ale bywają również takie, które rosną do roz-
miarów 6 centymetrów i więcej. Przeważnie 
występują pojedynczo, ale zdarzają się też 
takie, które występują w grupach. tłuszczaki 
najłatwiej rozpoznać, gdy są umiejscowione 
pod skórą. Nie jest znana dokładna przyczy-
na powstawania tych guzków. Podejrzewa 
się, że te zmiany skórne mogą mieć zwią-
zek z genami. 

NaJprawdopodoBNieJ poJe-
dyNCze tŁUSzCzaki Są NaStęp-
StweM Urazów MeChaNiCzNyCh, 
NatoMiaSt te MNoGie wyStępU-
Ją rodziNNie. Guzy te stanowią przede 
wszystkim problem estetyczny, choć mogą 
być również przyczyną zaburzeń funkcjonal-
nych oraz dolegliwości bólowych, gdyż przez 
rozrost miejscowy powodują ucisk. tłusz-
czaki mogą powstawać w każdym wieku, ale 
najczęściej między czwartą a szóstą dekadą 
życia człowieka. Mogą się tworzyć dosłow-

nie wszędzie: na tułowiu, karku, pośladkach, 
przedramieniu czy na ramionach. 

tŁUSzCzaki Są NieSzkodliwe 
i zwykle Nie wyMaGaJą leCzeNia, 
poNieważ Nie StaNowią zaGroże-
Nia żyCia. to, że z reguły są niegroźne nie 
oznacza, że możemy guzki podskórne ba-
gatelizować. tylko lekarz może stwierdzić, 
z jakim rodzajem nowotworu mamy do czy-
nienia i wówczas, po otrzymaniu diagnozy, 
możemy zdecydować, co mamy robić dalej. 
to, co nam może się wydawać łagodną i nie-
groźną formą nowotworu, w rzeczywistości 
może okazać się tłuszczomięsakiem, który 
zaliczany jest do nowotworów złośliwych. 

Chirurgiczne wycięcie tłuszczaków stosuje 
się, gdy powodują ból, uciskają na inne struk-
tury, powodują ograniczenie ruchów lub gdy 
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są dużych rozmiarów. Guzy takie wycina się 
również kiedy istnieje prawdopodobieństwo, 
że są to złośliwe tłuszczomięsaki i wówczas 
trzeba wyciętą tkankę zbadać histopatolo-
gicznie. tłuszczaki usuwa się wraz z ich to-
rebkami. zabieg taki wykonuje się zazwyczaj 
ambulatoryjnie w znieczuleniu miejscowym. 

tłuszczaki bardzo rzadko rozrastają się 
i wnikają pomiędzy mięśnie czy dochodzą 
do okostnej. alternatywną metodą lecze-
nia do chirurgicznego wycięcia, zwłaszcza 
w przypadku mnogich tłuszczaków, jest li-
posukcja, która pozwala uniknąć wielu blizn. 
W przypadku dużych guzów zastosowanie 
odessania nie pozwala na usunięcie zmiany 
w całości, co może prowadzić do nawrotów. 
tłuszczaki stanowią najczęściej jedynie pro-
blem kosmetyczny. Są jednak zmartwieniem, 
gdy rosną w narządach wewnętrznych, na 
przykład w przewodzie pokarmowym, po-

wodując krwawienia czy niedrożność. Mó-
wi się wówczas, że są złośliwe przez swoje 
umiejscowienie. Chirurgiczne wycięcie tłusz-
czaków wraz z ich torebką jest zabiegiem 
radykalnym i z reguły nie daje nawrotów.

Włókniaki

koleJNyM SChorzeNieM Są wŁók-
Niaki, które też oBJawiaJą Się Ja-
ko ŁaGodNy Nowotwór wywodząCy 
Się z eleMeNtów tkaNki ŁąCzNeJ 
Skóry wŁaśCiweJ. Włókniaki mają po-
stać grudkowatych narośli zbudowanych 
z tkanki łącznej włóknistej, naczyń krwiono-
śnych oraz torebki łącznotkankowej. Przy-
czyny powstawania włókniaków nie zostały 
wystarczająco poznane. 

Podejrzewa się, że pewną rolę w powsta-
waniu tych narośli odgrywają uwarunkowa-

r e k l a m a



Porady z aPteki www.poradyzapteki.pl 17

Włókniaki najczęściej 
nie wymagają żadnej 

interwencji chirurgicznej, 
z wyjątkiem sytuacji, kiedy 

są poważnym defektem 
kosmetycznym, stale się 
powiększają i zmieniają 

swój wygląd i pojawiają się 
zaczerwienienia  
w okolicy guza. 
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nia genetyczne, jak również miejscowy stan 
zapalny wywołany uszkodzeniem tkanek lub 
w wyniku ukąszenia. Włókniaki mogą po-
wstawać we wszystkich narządach powsta-
łych z tkanki łącznej zarodkowej. Najczęściej 
jednak można zaobserwować włókniaki na 
skórze. 

MiMo że Są to zMiaNy Nowotwo-
rowe, Nie StaNowią zaGrożeNia 
dla zdrowia, Gdyż Nie UleGaJą 
zezŁośliwieNiU i Nie trzeBa iCh 
USUwać. 

Włókniaki dla wielu osób stanowią problem 
estetyczny, dlatego ludzie ci decydują się na 
ich pozbycie. 

zasadniczo rozróżniamy dWa typy 
WłókniakóW zlokalizoWanych 

W oBręBie poWłok skórnych: 
Włókniaki miękkie i tWarde.

 � Włókniaki miękkie mają postać kulistych 
guzków różnej wielkości, od 1 milimetra 
do 1 centymetra i więcej, są koloru skóry, 
chociaż zdarza się, że mogą mieć zabar-
wienie brunatne. Włókniaki te są miękkie 
w dotyku i można je wprowadzić w głąb 
skóry przez ucisk palcami, mogą wyra-
stać bezpośrednio ze skóry lub być z nią 
połączone pasmem tkanek. Włókniaki 
miękkie często występują w większej 
ilości i mogą zasadniczo pojawiać się na 
całej skórze, jednak najczęściej można 
je dostrzec na szyi, pod pachami, w pa-
chwinach, na powiekach. Pojawiają się 
w różnym wieku, ale najczęściej w śred-
nim i starszym, częściej u kobiet.

 � Włókniaki twarde zbudowane są z wielu 
włókien kolagenowych oraz niewielkiej 
liczby komórek tkanki łącznej. Są zmia-
nami nabytymi i mają zwykle postać po-
jedynczego, małego guzka. Są twarde 
w dotyku i mają kolor od czerwonego 
do brunatnego, a ich powierzchnie są 

gładkie lub szorstkie. zlokalizowane są 
w obrębie kończyn górnych i dolnych. 
tłuszczaki twarde są zmianami okrągły-
mi lub owalnymi o znacznej spoistości. 
dają się przesuwać w obrębie tkanki 
podskórnej względem podłoża, ale nie 
dają się ucisnąć.

wŁókNiaki MoGą rówNież po-
Jawić Się w JaMie UStNeJ. Są oNe 
NaStępStweM przewlekŁeGo 
drażNieNia MeChaNiCzNeGo (źle 
dopaSowaNa proteza zęBowa), Fi-
zyCzNeGo lUB CheMiCzNeGo (alko-
hol i paleNie tytoNiU).
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Włókniaki najczęściej nie wymagają żadnej 
interwencji chirurgicznej, z wyjątkiem sytu-
acji, kiedy są poważnym defektem kosme-
tycznym, stale się powiększają i zmieniają 
swój wygląd i pojawiają się zaczerwienienia 
w okolicy guza. Włókniaki można usunąć 
laserem lub chirurgicznie w znieczuleniu 
miejscowym. zdarza się niestety czasami, 
że włókniaki po usunięciu odrastają.

Kaszaki

Następnymi łagodnymi guzami skóry są 
kaszaki. Są to torbiele łojowe lub cysty na-
skórkowe, które powstają wskutek groma-
dzenia się wydzieliny we wnętrzu gruczołu 
łojowego i mieszkach włosowych w następ-
stwie zatkania ujścia. kaszaki są wypełnione 
białym, gęstym płynem gromadzącym się 
powoli w ciągu wielu lat, powodując rozra-
stanie torbieli. 

wyStępUJą poJedyNCzo lUB w GrU-
paCh. kiedy doJdzie do zakażeNia 
torBieli BakteriaMi, poJawia Się 
zaCzerwieNieNie i StaN zapalNy, 
powodUJąCy Ból. kaszaki obserwuje 
się zwykle u osób między 30-40 rokiem ży-
cia. równie często pojawiają się w okresie 

dojrzewania, co ma związek ze zmianami 
zachodzącymi w gospodarce hormonal-
nej i możliwymi zaburzeniami gruczołów 
łojowych.

przyCzyNą powStawaNia kaSza-
ków JeSt rówNież MeChaNiCzNe 
USzkodzeNie MieSzków wŁoSo-
wyCh, StaNy zapalNe Skóry, Sprzy-
JaJąCe pękNięCioM GrUCzoŁów 
ŁoJowyCh (nadmierne opalanie, czynniki 
genetyczne). kaszki są wynikiem zaczopo-
wania ujścia mieszka włosowego, dlatego 
zmiany mogą pojawić się niemal wszędzie, 
gdzie rosną włosy. kaszaki przybierają po-
stać cielistego, miękkiego lub twardego guz-
ka, delikatnie przesuwalnego podczas ruchu. 
W centralnej części można zauważyć czarną 
kropkę będącą oznaką niedrożnego kanału 
włosowego. kaszaki wykazują tendencję do 
pękania wskutek nagromadzenia żółtawej, 
cuchnącej, tłuszczowo-komórkowej treści. 
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Lepiej jednak nie czekać na ten moment 
i skorzystać z pomocy lekarskiej. 

kaSzaki MożNa leCzyć MNieJ lUB 
BardzieJ iNwazyJNyMi MetodaMi. 
JeSt to UzależNioNe od rozMiarów 
GUza i eweNtUalNeGo NadkażeNia. 
Można stosować nacięcia, antybiotykotera-
pię, laseroterapię czy kriochirurgię, jednak 
cięcie chirurgiczne najskuteczniej zapobiega 
nawrotom. atutem lasera i terapii zimnem 
jest natomiast lepszy efekt kosmetyczny. 
Chcąc zapobiegać tworzeniu się torbieli 
i cyst łojowych, warto dbać o higienę skóry 
i regularne stosować złuszczanie jej zrogo-
waciałej warstwy peelingiem, aby unikać 
zaczopowania ujścia mieszków włosowych. 
W przypadku, gdy się już pojawi kaszak, dbaj-
my o to, aby nie doprowadzić do wtórnego 
nadkażenia, które może prowadzić do ze-
złośliwienia zmiany.

r e k l a m a
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Tatuaże 
Czy są niebezpieCzne?
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P ierwotnym znaczeniem tatuażu 
były obrzędy rytualne. Wykony-
wano je dla oznaczenia pozycji 
społecznej, na cześć ważnego 

wydarzenia lub jako znak przejścia inicjacji. 
zatem tatuaż od dawna uchodzi za synonim 
tajemnych, a przez to nieczystych praktyk. 
Ponadto z biegiem czasu ten specyficzny 
sposób upiększania ciała stał się domeną 
świata przestępczego, stąd do dziś u wielu 
przedstawicieli współczesnego społeczeń-
stwa wywołuje on skojarzenia negatywne. 
i choć przez wielu traktowany jest jako wy-
stąpienie przeciwko obowiązującemu pra-
wu i dobrym obyczajom, to we współczesnej 
kulturze masowej, czy tego chcemy, czy nie, 
zagościł na stałe, już nie jako alternatywa, 
a element jej głównego nurtu. Stąd też ko-
nieczność skupienia się na zdrowotnych 
aspektach tatuowania ciała ludzkiego.

tatUaż UzySkUJe Się poprzez 
wprowadzeNie BarwNika pod Na-
Skórek za poMoCą SpeCJalNeJ 
MaSzyNki z aUtoMatyCzNą iGŁą. 
z medycznego punktu widzenia zabieg ten 
jest niczym innym jak mechanicznym uszko-
dzeniem skóry, a także wprowadzeniem do 
skóry ciała obcego. z obiema czynnościami 
może wiązać się ryzyko powikłań, które mo-
gą pojawić się zaraz po wykonaniu tatuażu 

lub nawet wiele lat później. zadaniem skóry 
jest obrona przed drobnoustrojami występu-
jącymi na jej powierzchni oraz w otoczeniu. 
Uszkodzenie tej naturalnej bariery może 
nieść ze sobą niebezpieczeństwo zakażeń 
bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych, za-
równo poprzez wpływ drobnoustrojów z oto-
czenia, jak również przez wpływ samych 
urządzeń do tatuowania. 

Bardzo iStotNa JeSt zateM hiGie-
Na praCy tatUażySty, SterylizaCJa 
SprzętU, UżywaNie JedNorazowyCh 
rękawiCzek oraz ateStowaNyCh 
BarwNików. decydując się na tatuaż 
należy zwrócić się do renomowanych stu-
diów i szkół tatuażu, które przestrzegają 
zasad aseptyki, dysponują odpowiednim 
sprzętem do sterylizacji oraz zapleczem 
zapewniającym higieniczne warunki i bez-
pieczeństwo. W salonie nikt nie powinien 

tatuaż ma długą i interesującą 
historię, obfitującą w okresy 

wzlotów i upadków popularności, 
prawdopodobnie spowodowanych 

tym, iż należy on do najbardziej 
kontrowersyjnych sposobów 
ozdabiania ciała ludzkiego 

Przeciwwskazaniem do 
wykonania tatuażu jest 
epilepsja, niewydolność 

serca, hemofilia, łuszczyca, 
ciąża, miesiączka oraz 

stany zapalne i gorączka. 
Nosicielstwo wirusa HIV 
jest również oczywistym 

przeciwwskazaniem, 
zarówno z punktu 

widzenia osoby zarażonej 
(osłabienie odporności), 

jak i potencjalnego 
niebezpieczeństwa 
zakażenia innych



22 Porady z aPtekiwww.poradyzapteki.pl

r e k l a m a

palić, spożywać posiłków i alkoholu. Profe-
sjonalista podczas tatuowania nie powinien 
odbierać telefonu w rękawiczkach, otwierać 
drzwi, szafek i szuflad. Jego stanowisko po-
winno być tak przygotowane, aby zapewnić 
ciągłość pracy bez konieczności wykonywa-
nia dodatkowych czynności. Po skończonym 
zabiegu zadaniem tatuażysty jest dokładne 
zabezpieczenie miejsca tatuażu, pokrycie 
go warstwą wazeliny i założenie ochronnej 
folii. Niektórych może zdziwić, że zostaną 
„zafoliowani”, ale to najlepsze rozwiązanie, 
gdyż gaza lub jednorazowy opatrunek mogą 
podrażnić skórę.

SkŁad tUSzU do tatUowaNia Nie 
JeSt Bez zNaCzeNia dla zdrowia 
orGaNizMU. proBleM poleGa Na 
tyM, że Na ryNkU zNaJdUJe Się 
dUżo BarwNików NiewiadoMeGo 
poChodzeNia. 

Niektóre z nich zawierają niedozwolone 
substancje, np. tusz techniczny, który sto-
sowany jest w zwykłych drukarkach biuro-
wych. W czarnych barwnikach najbardziej 
niebezpieczny jest benzopiren, pochodna 
ropy naftowej - toksyna zawarta między 
innymi w dymie papierosowym. z badań 
przeprowadzonych na zwierzętach wyni-
ka, że substancja ta może wywoływać raka 
skóry. z kolei w kolorowych pigmentach 
mogą znajdować się bardzo niebezpiecz-
ne dla zdrowia metale ciężkie, takie jak 
kadm, chrom, nikiel czy ołów, powodują-
ce nowotwory, zaburzające gospodarkę 
hormonalną oraz wywołujące reakcje aler-
giczne. Mimo że odczyny uczuleniowe na 
barwniki stosowane do tatuowania należą 
do rzadkości, to jeżeli już do nich dojdzie, 
stanowią z reguły poważny problem z po-
wodu trudności związanych z całkowitym 
ich usunięciem.
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Zanik mięśni

oprócz wspomnianych wcześniej kon-
sekwencji, tatuowanie niesie za sobą 
również ryzyko zaniku mięśni, powstające 
w wyniku uszkodzenia nerwów w miejscu 
wykonania rysunku. 

Osłabienie

Powikłania - osłabienie, ból czy mrowie-
nie najczęściej dotyczą mięśnia dwugło-
wego ramienia i mogą pojawić się nawet 
kilka miesięcy po zabiegu. 

Bliznowiec

Natomiast u osób podatnych na przera-
stanie blizn, nawet tak niewielki bodziec 
jak przekłucie skóry igłą do tatuażu może 
spowodować powstanie bliznowca znacz-
nie przekraczającego swymi rozmiarami 
miejsce pierwotnego urazu. 

Obrzęk

opisywane są także przypadki obrzęku 
i zaczerwienienia, a nawet lekkich oparzeń 
na wytatuowanych obszarach skóry u pa-
cjentów poddanych badaniu za pomocą 
rezonansu magnetycznego. reakcje te-
go typu należą jednak do rzadkości i nie 
mają trwałych konsekwencji.

Ziarniaki 

znacznie bardziej uciążliwe, aczkolwiek 
tak samo rzadko występujące są ziarnia-

powikłania
ki, które powstają w tkance podskórnej 
na skutek nagromadzenia komórek od-
pornościowych wokół drobinek barwnika, 
jako reakcji na ciało obce wprowadzone 
do organizmu. 

dziewczęta, które robią sobie tatu-
aż w okolicach lędźwi nie zdają sobie 
często sprawy, że wielu anestezjolo-
gów nie zdecyduje się na wykonanie 
znieczulenia zewnątrzoponowego 
podczas porodu. Niesie to bowiem ze 
sobą ryzyko przeniesienia pigmentu 
z tuszu w głąb systemu nerwowego 
i jego uszkodzenie.
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wywabianie  
tatuażu

r e k l a m a

Z robienie tatuażu to nie tylko cieka-
we doświadczenie, dzięki któremu 
możemy zamanifestować swój in-

dywidualizm. tatuaż jest przede wszystkim 
decyzją na całe życie, więc przed jego wy-
konaniem należy się poważnie zastanowić, 
biorąc pod uwagę wszelkie „za” i „przeciw”. 
z upływem lat, na skutek zmiany światopo-
glądu czy wyglądu samego tatuażu, nieza-
dowolenie z jego posiadania może wzrastać. 
Niestety, nawet w dzisiejszych czasach, 
w dobie rozwoju medycyny i techniki, nie 
można całkowicie i bezboleśnie pozbyć się 
niechcianego rysunku.

istnieje kilka metod WyWaBiania 
tatuażu, doBieranych W zależności 
od jego Wielkości, lokalizacji oraz 

użytych BarWnikóW

laseroterapia 

W laseroterapii wykorzystuje się zjawisko 
selektywnej fototermolizy, polegającej na 
niszczeniu drobinek barwnika pod wpły-
wem zaabsorbowanej przez nie energii po-
chodzącej z emitowanej przez laser wiązki 
o odpowiednio dobranej długości fali. W celu 
usunięcia tatuażu sesje laserowe należy za-
zwyczaj powtórzyć kilkakrotnie. W zależności 
od rodzaju barwnika i głębokości jego wpro-
wadzenia należy się liczyć z tym, że zamiast 
wywabienia tatuażu możemy jedynie uzyskać 
zmniejszenie intensywności jego kolorów.  
 
Stosowanie lasera niesie ze sobą ryzyko po-
wikłań. do najczęstszych należą: przejściowe 
lub trwałe przebarwienie skóry w miejscu po 
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tatuaże czy są nieBezpieczne? 

tatuażu, zmiany jej tekstury lub bliznowa-
cenie. ryzyko powikłań jest większe u osób 
o ciemnej karnacji ze względu na konku-
rencyjne w stosunku do barwników tatuażu 
pochłanianie wiązek światła przez melani-
nę - naturalny pigment skóry. Niezależnie 
od przedstawionych wad, laseroterapia jest 
obecnie powszechnie uważana za najlepszy 
sposób usuwania tatuażu.

dermaBrazja mechaniczna 

dermabrazja mechaniczna polega na usu-
nięciu powierzchniowych warstw skóry wraz 
z barwnikiem za pomocą urządzenia z wiru-
jącymi szczoteczkami lub diamentową gło-
wicą ścierną. Powstała w ten sposób rana 
przypomina głębokie otarcie i goi się w ciągu 
kilkunastu dni.

usunięcie chirurgiczne 

Wycięcie tatuażu przez chirurga daje naj-
lepsze efekty w przypadku niewielkich ta-
tuaży, których lokalizacja daje możliwość 
ukrycia blizny.

kamuflaż 

technika ta polega na pokryciu starego 
lub wykonanego amatorsko tatuażu nowym, 
wykonanym z użyciem barwników o odcieniu 
zbliżonym do koloru skóry.

salaBrazja 

to bardzo stara technika, sięgająca staro-
żytności. Polega na podskórnym wpuszczaniu 
roztworu soli kuchennej w miejsce tatuażu. 
obecnie technika ta nie znajduje zastoso-
wania w praktyce medycznej, jest ona jed-
nak wciąż stosowanym, nieprofesjonalnym, 
„domowym” sposobem usuwania tatuaży.

skaryfikacja 

Skaryfikacja polega na usuwaniu tatuaży za 
pomocą roztworów słabych kwasów, jednak 
obecnie również nie znajduje zastosowania 
w medycynie.

krioterapia 

W literaturze fachowej opisywane są pró-
by usuwania tatuaży za pomocą krioterapii 
(wymrażania ciekłym azotem). Leczenie 
takie wymaga wielu sesji, a jego efekty nie 
są satysfakcjonujące, stąd też nie znalazło 
szerszego zastosowania.
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 Niezwykle szybkie tempo życia, migracje 
ludności i częste zmiany pracy  

czy mieszkania sprawiają, że tradycje powoli 
idą w zapomnienie

niezbędna tradyCja
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C oraz bardziej mobilni, rzucani w od-
ległe od siebie miejsca, zapraco-
wani, nie mamy czasu na prywatne 

życie rodzinne. Przestało ono być naszą 
codziennością i stało się odświętną uro-
czystością. Życie rodzinne zanika w przy-
spieszonym tempie, ponieważ sam model 
rodziny, kiedyś wielodzietnej, trójpokolenio-
wej, przeobraża się w model samotniczego 
bytowania.

 Współczesna cywilizacja nastawiona na 
to, co nowe, tworzy swoje doraźne zwyczaje, 
które wypierają stare, dobre obyczaje. Często 
pojęcie „tradycja” utożsamiane jest z kultu-
rowym zacofaniem. 

CzUJeMy Się Nieraz zMUSzeNi do 
dokoNywaNia wyBorU Między tyM 
Co tradyCyJNe a NowoCzeSNe. 
W mentalności współczesnego człowieka 
rzadko daje się pogodzić nowoczesność 
z kontynuacją, czyli właśnie z tradycją. tym-
czasem autentycznie rozumiana nowocze-
sność nie tylko nie sprzeciwia się dobrze 
pojętej tradycji, ale z niej właśnie wyrasta 
i na niej jest budowana. tradycja powinna 
być fundamentalną wartością w życiu czło-
wieka. Bez niej każdy byłby istotą zagubio-
ną i zawsze zaczynającą wszystko od nowa.

tradyCJa JeSt MiędzypokoleNio-
wyM przekazeM, dzięki któreMU 
zNaMy SwoJe korzeNie, wieMy kiM 
JeSteśMy, Skąd poChodziMy, kiM 
Byli NaSi przodkowie. tradycja gene-
ralnie bywa przyjemnym elementem, wzbo-
gacającym codzienne życie. 

 Nieustanne odnawianie tradycji świątecz-
nych zgromadzeń rodzinnych jest wielką war-
tością, jaką święta nam oferują. Celebrowanie 
dorocznych spotkań jest godne wysiłku, jaki 

wkładamy w ich przygotowanie. Czas świąt to 
okazja do kultywowania tradycji, która pełni 
istotną funkcję w życiu ludzi oraz jest czynni-
kiem integracyjnym. Święta określają naszą 
tożsamość, nadają sens naszej egzystencji, 
wyznaczają rytm naszego życia, dają poczu-
cie porządku, ciągłości, trwałości. kiedy święta 
obchodzone są tradycyjnie, to wówczas mamy 
dla siebie więcej czasu na spotkania, składanie 
sobie życzeń, spożywanie tradycyjnych potraw, 
które są właściwie niezmienne od wielu lat. 
znajdujemy również czas na zakupienie pięk-
nych upominków, którymi obdarzamy bliskie 
osoby. Święta dają nam sposobność do zoba-
czenia naszej społecznej natury.

 tradyCyJNe święta MaJą Swo-
Ją atMoSFerę i Są odpowiedNio 
zrytUalizowaNe. 

Leki z natury skuteczne

Skład tabletki: korzeń kozłka, szyszka chmielu, 
liść melisy,  ziele serdecznika. Produkt złożony.  
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku.
Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.     

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.

Oryginalny, ziołowy lek  
dostępny od prawie 30 lat
Lek wskazany tradycyjnie  
w łagodnych przejściowych stanach  
napięcia nerwowego
oraz okresowych  
trudnościach w zasypianiu

SK
UTECZNOŚĆ

KLINICZ NIE

POTWIERDZONA

r e k l a m a
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każdorazowe obchody świąt związane 
są z odpowiednimi rekwizytami, określoną 
scenerią czy wystrojem. W przypadku świąt 
Bożego Narodzenia są to choinka, ozdoby, 
jarmarki, lampki, określone potrawy, pre-
zenty. Uczestnicząc w przygotowaniach  
i w obchodach świąt doświadczamy niezwy-
kle ważnych aspektów stabilizujących na-
sze funkcjonowanie. Wspólne zasiadanie 
przy stole, odwiedzanie się czy obdarowy-
wanie się upominkami dają nam poczucie 
uczestnictwa we wspólnocie. Święta są nam 
również potrzebne po to, aby lepiej myśleć 
o sobie, dystansować się od wielu złych emocji  
i zyskać poczucie bezpieczeństwa. Święta są 
doświadczeniem odmiennym od codzien-
nego zabiegania i przedświątecznych przy-
gotowań, podtrzymują więzi, a świąteczna 
tradycja jest wręcz elementem naszej naro-
dowej tożsamości. 

oSoBy, które wyeMiGrowaŁy 
z kraJU, a ByŁy NaUCzoNe kUlty-
wować tradyCJę, z wielką pieCzo-
ŁowitośCią odtwarzaJą polSkie 
zwyCzaJe, a Nawet StaraJą Się 
przekoNać do NiCh MieJSCową 
lUdNość. Gdyby nie było świąt, zwłasz-
cza rodzinnych, nie mielibyśmy okazji, aby 
przestać oddawać się różnym zajęciom,  
a szczególnie pracy. dzięki tym obchodom 
choć na moment zapominamy o wszystkich 
problemach i troskach, po prostu wyciszamy 
się. Święta Bożego Narodzenia są okazją 
do spotkań utrwalonych przez tradycję oraz 
powodem do refleksji. tradycję przekazuje-
my naszym dzieciom, aby one przekazywały 
swoim. Ubierając się odświętnie powinniśmy 
postanowić, że w przyszłości będziemy lep-
szymi ludźmi. 

 Niektórzy młodzi ludzie, przeważnie 
samotni, dobrze sytuowani, często za-
pracowani, wybierają wyjazdy urlopowe 
w okresie świątecznym w gronie najbliż-

szych lub przyjaciół. razi ich powierzchow-
ny poziom przygotowań, trywializacja 
i komercjalizacja oraz nadmiar bodźców  
w długim okresie przedświątecznym, który 
ma skłaniać do drogich zakupów. dla nich ten 
okres jest idealny na krótki odpoczynek od 
przedświątecznej gorączki, a potem od sie-
dzenia przez kilka dni z rzędu za stołem. Nie 
rezygnują w całości z tradycji, ale zaczynają 
ją zmieniać i przeżywać święta po swojemu. 
Jak każdy nowy trend, odbiegający od trady-
cji, tak i wyjazdy w okresie świąt mają swoich 
zwolenników i przeciwników. Wierni trady-
cji niechętnie patrzą na wszelkie nowości  
i modyfikacje, które miałyby zmienić coś 
w utartym już zwyczaju, tak im drogim, bo 
znajomym, niosącym ze sobą często waż-
ne, cenne wspomnienia. Niektórzy się bun-
tują (na przykład zakochani) i chcą spędzić 
święta inaczej. Marzy im się wyjazd w tym 
okresie, ponieważ uważają, że wystarczy im 
tylko własne towarzystwo. 
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śWięta - niezBędna tradycja

 Na Co dzień lUdzie żyJą w pę-
dzie, otoCzeNi świateM peŁNyM 
zŁośCi i zaGrożeń, dlateGo ChCą 
Się CzaSaMi od teGo wSzyStkieGo 
oderwać i wyJeChać ChoCiażBy Na 
kilka dNi w okreSie świąteCzNyM, 
aBy od teGo odpoCząć. trudno jest im 
wówczas spotkać się z całą rodziną. Wielu 
chciałoby pogodzić tradycję, rodzinne zo-
bowiązania i swoje potrzeby, dlatego trzeba 
wykazać trochę elastyczności i dobrej woli, 
a znajdzie się rozwiązanie, które wszystkich 
usatysfakcjonuje. Przecież chodzi przede 
wszystkim o bliskość i serdeczność, a nie 
o datę.

 tradycja prowadzi do nabywania określo-
nych norm i form zachowania związanych 
z obyczajami świątecznymi lecz i z codzien-
nym funkcjonowaniem. Jest to sposób utrzy-
mania relacji z rodziną, komunikowania się 

z innymi, rozwiązywania problemów, spę-
dzania wolnego czasu i sposobu świętowa-
nia. tak jak zmienia się społeczeństwo, tak 
i zmieniają się tradycje. Stare powoli ustępuje 
nowemu.
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Czy chlor  
w basenach  

nam  
szkodzi?
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  lek wskazany  
w doraźnym  
leczeniu zaparć

Senefol®

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.  

le

k, a nie suplem
ent diety

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

bez laktozy

Skład tabletki: liść i owoc senesu Sennae folium cum fructu - 300 mg.
Przeciwwskazania: Nie należy stosować leku w przypadku znanej nadwrażliwości na substancję czynną, niedrożności  
i zwężenia jelit, atonii, zapalenia wyrostka robaczkowego, zapalnych schorzeń jelit (np. choroba Crohna, wrzodziejące 
zapalenie jelita grubego), bólów brzucha niewiadomego pochodzenia, stanu odwodnienia połączonego z utratą elektro-
litów. Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

r e k l a m a

S zczególnie dla dzieci oraz osób, 
które cierpią na astmę, basen był 
dotychczas zalecany przez eks-

pertów jako ideał sportu, który - regularnie 
uprawiany - zwiększa objętość płuc i popra-
wia oddychanie. 

 Już w 2001 r. badania belgijskie wykaza-
ły pewien niepokojący aspekt. Stwierdzono 
korelację pomiędzy chlorem w wodzie i ten-

dencją do astmy i alergii. obecnie kwestia ta 
została podjęta ponownie przez media zdro-
wotne. toczy się dyskusja, w jakim stopniu 
i w jakiej ilości chlor w wodzie może stanowić 
potencjalne zagrożenie dla zdrowia małych 
dzieci i alergików. 

Nie jest tajemnicą, że chlor to czysta che-
mia i na pewno naszej urodzie ani zdrowiu 
nie służy. Pielęgnacja twarzy i ciała musi być 
dużo intensywniejsza po kąpieli w basenie 
niż rzece czy morzu. Niemniej gdyby ktoś 
zapytał, dlaczego wobec tego konieczne jest 
w ogóle dodawanie chloru do wody, odpo-
wiedz jest prosta - bakterie. Mokry i ciepły 
klimat lub wysoka temperatura, tłumy osób 
przewijających się każdego dnia przez base-
ny - to idealne środowisko dla rozwoju bak-
terii. z tego względu bardzo ważne jest dla 

Pływanie jest świetnym sportem, 
o czym wszyscy wiemy. Czy jednak 

chlor zawarty w wodzie może 
zwiększać ryzyko różnych chorób 

i być szkodliwy dla zdrowia kobiety?
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czy chlor W Basenach nam szkodzi?

naszego zdrowia, aby woda w basenie była 
czysta i regularnie dezynfekowana. dlate-
go też chlor jest używany tak powszechnie.  
Chlor miesza się z wodą i świetnie sobie ra-
dzi ze zwalczaniem zagrażających naszemu 
zdrowiu bakterii i innych substancji organicz-
nych, które są w wodzie. to sprawia, że chlor 
unieszkodliwia bakterie i zabija wszystkie 
patogeny. Jest to szczególnie niezbędne 
w publicznych basenach, z których korzysta 
wielu ludzi.

eksperci podkreślają jednak, że gdy chlor 
łączy się z substancjami organicznymi, takimi 
jak pot, mocz, włosy, powstaje tak zwany chlo-
ramin. Chloramin może natomiast atakować 
błony śluzowe,  drogi oddechowe oraz oczy 
(zaczerwienione oczy po kąpieli świadczą 
właśnie o podrażnieniu chloraminem) . Płuca 
dzieci, szczególnie dzieci poniżej 3 lat,  są 
szczególnie wrażliwe. Chlor może spowodo-

wać zapalenie oskrzeli dzieci, co znowu mo-
że prowadzić do zwiększenia ryzyka chorób 
układu oddechowego. Chlor sam w sobie nie 
pachnie zbyt intensywnie, niemniej jednak 
gdy czujemy silny zapach chloru, oznacza to, 
że mamy zbyt wiele chloraminu w powietrzu! 

 z tyCh powodów doBra i odpo-
wiedNia weNtylaCJa w BaSeNie JeSt 
Bardzo ważNa. Jeżeli pojawia się w cza-
sie pobytu w basenie silna potrzeba kaszlu, 
a nawet skarżymy się na nagłe pieczenie 
w gardle, może to być wyraźnym sygnałem 
podrażnienia przez chloramin. W tym przy-
padku lekarze doradzają wyjść z basenu. 

Podsumowując: Pływanie to sport, promo-
cja zdrowia i dobrego samopoczucia. Pływa-
nie łagodzi stres i lęk.  Niemniej, uważajmy na 
chloramin - szczególnie w basenach krytych.

pływanie to sport, 
promoCja zdrowia 

i dobrego samopoCzuCia. 
pływanie łagodzi stres i lęk
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Świąteczne 
obżarstwo 

– jak soBie pojeść zdroWo!
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J ednak bardzo często za jakością  
sporządzanych smakołyków idzie 
także ilość. Śmiało można postawić 

tezę, że w okresie świątecznym większość 
z nas się przejada. Polskie towarzystwo Psy-
chologii podaje przyczynę tego typu zacho-
wań. W ten sposób wielu ludzi odreagowuje 
stres, który coraz częściej staje się „chlebem 
powszednim”. Ludzki mózg już na sam wi-
dok smakowitych dań wydziela substancje 
określane „hormonami szczęścia”, a kulmi-
nacja tego przyjemnego aktu ma miejsce 
w trakcie ostatecznej konsumpcji. Należy 
podkreślić, że przygotowania do świąt to 
pasmo nieustającego stresu. ogrom dodat-
kowych obowiązków, który spada na barki 
praktycznie każdego członka rodziny, zmu-
sza do działania na podwójnych obrotach. 

zmęczenie fizyczne i napięcie nerwowe 
odciskają w układzie nerwowym swoje pięt-
no, ale każdy żyje nadzieją, że już niedługo 
nadejdą te upragnione dni, kiedy będzie 
można do woli się relaksować i pocieszać, 
przede wszystkim zasiadając przy uginają-
cych się stołach, a następnie w spokoju oglą-
dać wszystkie części „Potopu”, ewentualnie 
„kevina samego w domu” serwowane przez 
telewizję, w od lat sprawdzonym „programie 
świątecznym”. 

 Świętom, a w szczególności 
Bożemu Narodzeniu oraz obchodom 
powitania Nowego roku, towarzyszy 

obfitość na stołach. Staramy się 
przygotować najbardziej wykwintne 
potrawy, aby ich walory smakowe 

i wizualne podkreśliły ten wyjątkowy  
okres

Podczas kolacji jeść należy 
wolno, długo przeżuwając, 

nie zapominajmy także 
o współbiesiadnikach, 
przecież  rzadko mamy 
okazję widzieć się w tak 

zacnym, rodzinnym 
gronie. Pamiętajmy 

o uczestniczeniu 
w obowiązkach przy stole, 

sprzątaniu czy pomocy 
w nakrywaniu do stołu. 

To cenna możliwość 
poruszania się, ruch 
to najlepszy sposób 

na zagospodarowanie 
nadmiaru kalorii
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Musimy pamiętać o bardzo ważnej prawi-
dłowości: dzieci bardzo chętnie naśladują 
swoich rodziców i dorosłych krewnych, także 
w tym, w jaki sposób odreagowują stres i jak 
odpoczywają ich najbliżsi. Ciekawostką jest 
fakt, że prawie 70% dorosłych nie zauważa 
tego faktu, żyjąc w fałszywym przeświad-
czeniu, że dzieci nie kopiują ich błędnych 
zachowań. Potraktujmy wieloletnie badania 
psychologów jako przestrogę, która brzmi: im 
bardziej będziemy zmęczeni i zestresowani 
przygotowaniami świątecznymi, tym bardziej 
wyjdziemy z okresu świątecznego z kilko-
ma kilogramami więcej na wadze. Jeszcze 
poważniej należy potraktować niebezpie-
czeństwo naśladowania dorosłych, którzy 
w okresie świątecznym chętniej sięgają po 
alkohol dokładnie z tych samych powodów, 
które tłumaczą przejadanie się.

jakie zachoWania przy 
śWiątecznym stole pomogą 

nam uchronić organizm przed 
nieprzyjemnymi dolegliWościami 
i jak postępoWać profilaktycznie 

i leczniczo, aBy zgaga, Wzdęcia 
czy Bóle Brzucha nie zepsuły 

przyjemności spędzania czasu 
W śWiątecznej,  rodzinnej 

atmosferze?

 

1.
Po pierwsze: świadomość 

Musimy mieć na uwadze, że podaż po-
karmów na świątecznych stołach znacznie 
przekracza zapotrzebowanie zasiadających 
do nich biesiadników. aby zatem jedzenie 
nie przerodziło się w orgię obżarstwa, należy 
stworzyć specjalny świąteczny kodeks postę-
powania i twardo się go trzymać. oczywiście 
to bardzo indywidualna sprawa, niemniej 
jednak można wskazać kilka uniwersalnych 
porad w tym zakresie. Podstawowym błę-
dem jest głodówka przed kolacją wigilijną. 
z punktu widzenia pokarmowego to poważ-
na nieprawidłowość, należy zjeść jeden lub 
dwa niewielkie, lekkostrawne posiłki oraz 
pić niegazowane napoje. Podczas kolacji 
jeść należy wolno, długo przeżuwając, nie 
zapominajmy także o współbiesiadnikach, 
przecież  rzadko mamy okazję widzieć się 
w tak zacnym, rodzinnym gronie. Pamiętajmy 
o uczestniczeniu w obowiązkach przy stole, 
sprzątaniu czy pomocy w nakrywaniu do sto-
łu.  to cenna możliwość poruszania się, ruch 
to najlepszy sposób na zagospodarowanie 
nadmiaru kalorii.
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śWiąteczne oBżarstWo 

Po drugie: dobór potraw 
Na początek należy wyeliminować lub po-

ważnie ograniczyć zapychające białe pie-
czywo, ziemniaki, kluski, makarony. Potrawy 
te mamy na co dzień, nie powinny zatem 
zajmować miejsca w żołądku typowym świą-
tecznym potrawom. Pamiętajmy o zacho-
waniu kolejności jedzenia poszczególnych 
dań. Po każdej kategorii posiłkowej należy 
zrobić przerwę, koniecznie napić się gorącej 
herbaty, szczególnie zalecane powinny być 
herbaty zielone lub ziołowe herbaty z miętą. 
osobom nie mającym przeciwwskazań po-
lecam napicie się lampki wytrawnego wina 
czy szlachetnej nalewki, np. orzechówki, które 
na pewno pobudzą przewód pokarmowy do 
lepszej pracy. zasada podstawowa związa-
na z alkoholem to umiar oraz nie mieszanie 
różnych gatunków. Po zjedzeniu deseru nie 
wracajmy już do karpia, mimo że zachęca 
nas jego atrakcyjny wygląd i zapach, może 
nam w tym pomóc odstawienie nie zjedzo-
nej potrawy ze stołu.

 Po czwarte: ruch

Wielu, chcąc uniknąć wyrzutów sumienia 
związanych ze świątecznym obżarstwem, 
z góry planuje sobie święta aktywne, wybie-
rając się np. na narty. osoby, które chcą je 
spędzić w sposób tradycyjny powinny pamię-
tać o konieczności poruszania się chociaż-
by wychodząc na spacer. ruch na świeżym 
powietrzu będzie doskonałym sposobem 
na dotlenienie organizmu, spalenie pewnej 
części kalorii, pobudzenie krążenia i pery-
staltyki przewodu pokarmowego.

2.

3.

4.

Po trzecie: słabość 

W Święta dusza łakomczucha odzywa się 
nawet w najbardziej zagorzałym zwolenniku 
racjonalnego i zdrowego odżywiania. Jest 
to cecha, która może zrujnować wymyślone 
i wprowadzone wcześniej zasady. oczywiście 
okres świąteczny zawsze będzie bardziej ob-
fity w ilość i kaloryczność posiłków, dlatego 
jeszcze bardziej skupmy się na wprowadzo-
nym wcześniej kodeksie.
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śWiąteczne oBżarstWo 

Po piąte: leki  i suplementy 
wspomagające 

Po szóste:  
nie szkodzić 

5. 6.
temat preparatów wspomagających tra-

wienie należy rozpocząć od przypraw doda-
wanych do potraw. kminek, mięta, szałwia, 
tymianek, rozmaryn, lubczyk to najważniejsze 
przyprawy, które jednocześnie pobudzają 
trawienie. Stosujmy zatem wymienione zioła, 
doprawiając ulubione dania, jednocześnie 
pamiętając, że mają one bardzo intensywny 
smak i przesada może odbić się na walorach 
smakowych. Herbatka miętowa, dziurawiec, 
melisa mogą być środkami pierwszego rzutu 
w dolegliwościach pokarmowych. Niektórzy 
producenci opracowali nawet mieszanki zio-
łowe pomocne w radzeniu sobie z gastrycz-
nymi problemami.   

Na podsumowanie zaleceń niosących ulgę 
w świątecznym obżarstwie niech Państwu 
pobudzi wyobraźnie stwierdzenie mówią-
ce o tym, że człowiek, gdyby nie musiał jeść 
i pić, żyłby prawdopodobnie około 300 lat. 
Jedzenie wydatnie może niszczyć organizm. 
Miejmy tego świadomość, jedzmy z umia-
rem i rozsądnie, pijmy napoje niegazowa-
ne bez sztucznych dodatków, ograniczmy 
napoje alkoholowe, a układ pokarmowy 
tegoroczne święta „zapamięta” na długo, 
oczywiście pozytywnie. 
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Badania ostatnich  
lat potwierdziły, że witamina 
d (cholekalcyferol) znacząco 

zmniejsza śmiertelność 
z powodu niemalże każdej 

przyczyny, co wywiera nacisk 
na medyczne, etyczne 

i prawne efekty prawidłowego 
diagnozowania i odpowiedniego  

leczenia jej deficytu 

Siła 
 
w witaminie d

zycia
N ie tylko jest on powszechny, ale 

ma  związek z większością chorób 
cywilizacyjnych. końcowym wyni-

kiem metabolizmu witaminy d jest kalcytriol, 
hormon steroidowy, który posiada potężne 
zdolności naprawcze, a zarazem homeosta-
tyczne, czyli wpływające na przywracanie 
stanu równowagi wewnętrznej ustroju. kal-
cytrolowi możemy przypisać również efekty 
plejotropowe (wpływające na więcej niż jedną 
cechę ustroju naraz). Hormon ten wpływa na 
blisko 200 ludzkich genów w wielu tkankach, 
co znaczy, że posiada tyle wariantów aktyw-
ności, ile genów modyfikuje. 

Jednym z najważniejszych genów regulo-
wanych przez witaminę d jest gen odpowie-
dzialny za produkcję katelicydyny, naturalnie 
powstającego antybiotyku o szerokim spek-
trum. Poziom naturalnej witaminy d, jaką 
mają osoby żyjące w środowisku dobrze na-
słonecznionym waha się między 40 a 70 ng/
mL, uzyskuje go obecnie niewiele osób. 

Najbardziej istotne tezy płynące 
wprost z badań medycznych 
mówią o znaczącym ob-
niżeniu śmiertelności 
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związanej z rozwojem chorób nowotworo-
wych. Podniesienie poziomu kalcytriolu do 
pułapu 40 ng/mL, poprzez suplementację 
witaminą d nawet niewielką dawką, czyli 
1000 j.m/dobę, może ograniczać rozwój 
raka narządów wewnętrznych o 60%. Poza 
rakiem, witamina d ma związek z choroba-
mi sercowo-naczyniowymi, nadciśnieniem, 
wylewami, cukrzycą, stwardnieniem rozsia-
nym, stanami zapalnymi jelit, osteoporozą, 
chorobami przyzębia i zębów, zwyrodnie-
niem plamki żółtej, chorobami psychicznymi, 
reumatoidalnym zapaleniem stawów, skłon-
nością do upadków, chronicznymi bólami. 

oStatNie BadaNia UJawNiŁy zNa-
CząCe dowody, że epideMie Grypy, 
a także Nawet zwykŁe przezięBie-
Nia Są SpowodowaNe SezoNowyM 
deFiCyteM witaMiNy d, która pośrednio 
przyczynia się do produkcji katelicydyny – na-
turalnego, endogennego antybiotyku. odkry-
to, że dawka 2 000 iU witaminy d dziennie 
niemalże kompletnie eliminuje występo-
wanie przeziębienia i grypy. obserwowana 
w ostatnich latach potrójna epidemia wśród 
dzieci autyzmu, astmy i cukrzycy typu i, któ-
ra wybuchła po powszechnym doradzaniu 
unikania promieni słonecznych, może być 
tragicznym następstwem deficytu witaminy 
d dziecka w okresie niemowlęcym lub matki 
w okresie ciąży. 

twierdzeNie, że witaMiNa d Może 
poMóC oChroNić Się przed takiM 

SzerokiM SpektrUM ChoróB Mo-
że zdawać Się NiedorzeCzNe, 

dopóki Nie UświadoMiMy 
SoBie, że witaMiNa d Nie 

JeSt witaMiNą. 

Jej aktywną postać 
możemy śmiało 

nazwać hormonem z grupy związków ste-
roidowych. Hormony będące w prostej linii 
pochodnymi cholesterolu szeroko wpływa-
ją na funkcjonowanie praktycznie wszyst-
kich tkanek i narządów, w tym Centralnego 
Systemu Nerwowego, ponieważ należą do 
substancji przenikających przez bariery mó-
zgowe i aktywnie wpływających na funkcje 
tkanki nerwowej. Wcześniej często sądzono, 
że główną aktywnością witaminy d jest jej 
funkcja endokrynalna – regulująca poziom 
wapnia w surowicy - i w ten sposób jest zaan-
gażowana w metabolizm kości. Faktycznie, 
klasyczna praca witaminy d zaczyna się kiedy 
nerki utleniają 25(OH)D do 1,25[(OH)]D, któ-
ra z kolei w sposób bezpośredni i pośredni 
utrzymuje poziom wapnia w surowicy krwi. 

obecnie wiemy już, że większość narzą-
dów posiada receptory dla kalcytriolu, a jego 
działanie jest podobne do hormonów stero-
idowych, czyli stanowią swoisty cząsteczkowy 
przełącznik warunkujący funkcjonowanie bli-
sko 200 genów, co przekłada się na regulację 
ich działania. to wyjaśnia, dlaczego ta sama 
substancja może pełnić rolę ochronną przed 
rakiem, grypą, astmą, stwardnieniem rozsia-
nym i schorzeniami sercowo-naczyniowymi, 
a nie jedynie leczyć krzywicę i osteomalację. 

w oStatNiCh lataCh NaUkowCy 
doSzli do wNioSkU, że doSŁowNie 
każdy Ma ChroNiCzNy NiedoBór 
25(oh)d, przyNaJMNieJ w ziMie, 
a nieobecność związku macierzystego wita-
miny d (cholecalcyferolu) we krwi oznacza, że 
cała dostępna witamina d jest zużywana na 
potrzeby metabolizmu i nic nie jest magazy-
nowane. z tego też powodu większość osób 
ma chroniczny głód substratu, funkcjonalny 
deficyt witaminy d, a w konsekwencji wyż-
sze ryzyko zachorowalności na tzw. „choroby 
cywilizacyjne”. 
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każdy lekarz czuje się komfortowo z ideal-
nym poziomem 25(OH)D, rozpoczynającym 
się od 40 ng/mL. zdrowe osoby powinny 
uzupełnić poziom odpowiednimi dawkami 
witaminy d lub promieniowaniem ultrafio-
letowym B (UVB), żeby osiągnąć naturalny 
poziom 25(OH)D (40-70 ng/mL) przez cały 
rok, niezależnie od tego, czy są to dzieci, 
kobiety ciężarne, karmiące, młode, zdrowe 
jednostki, czy osoby starsze. Jaka jest rola 
witaminy d w leczeniu? Genetyczny me-
chanizm działania witaminy d może mieć 
znaczącą rolę. Witamina d zmniejsza po-
dział komórek, powoduje ich różnicowanie, 
śmierć i zapobiega rozwojowi naczyń 
krwionośnych. Są to pożądane 
cechy w leczeniu raka. Prosta 
analiza zysków i strat suge-
ruje, że pacjenci z poten-
cjalnie złośliwą postacią 
raka powinni utrzymać 
poziom 25(OH)D na mak-
symalnie wysokim po-
ziomie (55-70 ng/mL), w 
zakresie, który zapewnia 
prawidłowe przenikanie ak-
tywnej postaci kalcytriolu do 
komórek. 

Deficyt witaminy D 
u dorosłych osób w krajach 

uprzemysłowionych jest 
raczej regułą niż wyjątkiem. 
Ponadto, definicja deficytu witaminy d 

zmienia się niemalże co rok, w miarę jak 
badacze dostrzegają, że minimalny idealny 
poziom 25(OH)D jest wyższy niż uprzednio 
sądzili. oczywiście im wyższy jest najniższy 
poziom witaminy d, tym większy procent 
populacji ma deficyt. Badania pokazują, że 
jedynie około 10% badanej populacji posia-
da zadowalające poziomy aktywnych meta-
bolitów witaminy d. W wypadku obecności 
metabolicznych schorzeń kości, takich jak 

krzywica, rozmiękczenie 
czy osteoporoza, więk-

szość lekarzy przyjmuje, że 
może to ulec zmianie, że de-

ficyt witaminy d nie daje żadnych 
objawów. Powszechne w każdym gabinecie 
lekarskim skargi na niedowłady różnego 
rodzaju, uczucie ciężkości w nogach, zmę-
czenie albo łatwe męczenie się, mogą być 
symptomami deficytu witaminy d. tego ro-
dzaju skargi występują często, dolegliwości 
się trudno leczy i są one łatwe do zlekcewa-
żenia, a mogą być znamienne dla deficytu 
witaminy d. Pacjenci w podeszłym wieku, 
przykuci do wózków inwalidzkich z powodu 
miopatii spowodowanej deficytem witaminy 
d, zwykle odzyskują ruchliwość po leczeniu. 
ostatnie silne powiązania deficytu witami-
ny d z obniżonym nastrojem i osłabieniem 
funkcji poznawczych u osób starszych su-

Witamina D zmniejsza 
podział komórek, 

powoduje ich 
różnicowanie, śmierć 
i zapobiega rozwojowi 
naczyń krwionośnych. 
Są to pożądane cechy 

w leczeniu raka
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siła życia W Witaminie d

JedNa lUB dwie ekSpozyCJe tyGo-
dNiowo powiNNy UtrzyMać pozioM 
witaMiNy d Na idealNyM pozioMie, 
ale powinno się to potwierdzić sprawdzeniem 
poziomu 25(OH)D we krwi. Ci, którzy wybie-
rają promienie UVB do nasycenia się wita-
miną d, zarówno ze światła słonecznego jak 
i sztucznych źródeł, powinni unikać oparzeń 
mogących wywołać czerniaka skóry. Ponadto, 
powinni rozumieć, że regularna ekspozycja 
na promienie UV postarza skórę i zwiększa 
ryzyko czerniaka. 

leCzeNie ozNaCza UStNe przyJMo-
waNie CholekalCyFerolU, zNaNeGo 
Jako witaMiNa d. aby osiągnąć odpo-
wiedni poziom 25(OH)D zwykle są potrzebne 
duże dawki witaminy d. Jednym z problemów 
jest archaiczna metoda stosowana do okre-
ślenia dawkowania – iU (ang. international 
units) - jednostki międzynarodowe. 1000 j.m. 
witaminy d wydaje się dużą ilością, a faktycz-

gerują, że depresyjny nastrój i osłabienie 
funkcji poznawczych mogą być obecnymi jej 
objawami. Ślepa próba wykazała, że podanie 
4 000 j.m. witaminy d dziennie poprawiło 
nastrój u pacjentów endokrynologicznych, 
leczonych ambulatoryjnie. 

Istnieją trzy możliwości 
leczenia deficytu witaminy D:

 �  światło słoneczne 
 � sztuczne promienie UVB 
 � suplementacja witaminą d. 

ekspozycja w południe na światło sło-
neczne lub sztuczne promienie UVB (łóżka 
opalające) całego ciała przez 10-15 minut 
wprowadza do obiegu 10 000 iU witaminy 
d w przypadku większości osób dorosłych 
o jasnej karnacji skóry. 
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nie jest to tylko 0.025 mg lub 25 mikrogramy.  
1 mcg to 40 j.m. Poza tym ilość potrzebnej wi-
taminy d jest zależna od wagi ciała, tłuszczu, 
wieku, koloru skóry, pory roku, tego, gdzie się 
żyje i ile się przebywa na słońcu. 

W wypadku braku istotnej ekspozycji na 
słońce, pozyskiwanie z diety i suplementa-
cji może się okazać potrzebne w ilości około 
1000 j.m. (25 mcg) dziennie na każde 15 kg 
masy ciała, np. pacjent otyły (150 kg) może 
potrzebować do 10 000 iU dziennie, żeby 
osiągnąć poziom 50 ng/mL. 

Pacjenci z poważnymi schorzeniami mogą 
potrzebować więcej, jeśli występuje podwyż-
szony metabolizm 25(OH)D. Podczas ciąży 
deficyt witaminy d staje się coraz większą 
epidemią, a gromadzone dowody z badań na 
zwierzętach dowodzą, że deficyt witaminy d 
matki trwale uszkadza mózg płodu. kobieta 
ciężarna lub kobieta myśląca o zajściu w cią-
żę powinna mieć sprawdzany poziom 25(OH)
d co 3 miesiące i stosownie do wyników 
być leczona, często dawkami 5 000 IU lub 
więcej dziennie. karmiące matki wymagają 
nawet więcej, do 7 000 iU dziennie, żeby 
mieć pewność, że ich pokarm jest bogatym 
źródłem witaminy d. 

wśród ChoróB leCzoNyCh po-
przez StoSowaNie preparatów 
witaMiNy d, Na pierwSzy plaN wy-

ŁaNia Się oSteoporoza, krzywiCa 
i rozMiękCzeNie kośCi. leCzeNie 
oStryCh przypadków Grypy i prze-
zięBień poprzez podawaNie w okre-
Sie 3 dNi dawki 2000 J.M./kG MaSy 
CiaŁa zNaJdUJe Się w Fazie Badań 
i Może StaNowić przeŁoM w leCze-
NiU ChoróB zakaźNyCh, w tyM roz-
przeStrzeNiaNia Się wirUSa hiV. 

znamienny jest również fakt występowania 
zwiększonej zachorowalności na infekcje 
meningokokowe, pneumokowe oraz strep-
tokokowe w okresie obniżonego poziomu 
naturalnej witaminy d, czyli w zimie. Prawdo-
podobnie wynika to z bezpośredniego wpływu 
na obniżenie białek antybakteryjnych (aMP). 
Możemy stwierdzić, że farmakologiczne daw-
ki witaminy d mogą stać się skutecznym środ-
kiem uzupełniającym leczenie większości 
infekcji, co jest szczególnie istotne w dobie 
problemów z lekoopornością drobnoustrojów 
narastającą obecnie. 
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siła życia W Witaminie d

wySokie dawki witaMiNy d wpro-
wadzaNe StopNiowo z 4000 J.M./
doBę do 40000 J.M U paCJeNtów 
w poCzątkoweJ Fazie StwardNie-
Nia rozSiaNeGo, w zNaCząCy Spo-
SóB SpowodowaŁo zMNieJSzeNie 
Się StopNia USzkodzeNia MózGU. 
Jednak dawka 40000 j.m./dobę może bu-
dzić zastrzeżenia w kontekście toksyczności, 
dlatego zastosowanie witaminy d w leczeniu 
stwardnienia rozsianego wymaga korekty 
dawkowania.

zarówno epidemiologiczne dowody, jak 
i mechanizmy działania witaminy d sugeru-
ją, że może ona mieć działanie lecznicze we 
wczesnej fazie raka. W badaniach na przeży-
walności bez nawrotów we wczesnym etapie 
raka płuca pacjentów odkryto, że ci z najwyż-
szym poziomem witaminy d dwa razy czę-
ściej przeżywali pięć lat bez nawrotów i mieli 
o wiele lepszy wynik ogólnego przeżycia niż 
ci z najniższym poziomem. to silnie sugeruje, 
że leczenie witaminą d daje pozytywny obraz 
i powinno stanowić element leczenia wspo-
magającego w chorobach nowotworowych.

JedyNyM aBSolUtNyM przeCiw-
wSkazaNieM do SUpleMeNtaCJi wi-
taMiNą d JeSt zatrUCie lUB alerGia 
Na witaMiNę d, ChoCiaż trUdNo 
zNaleźć SprawozdaNia w litera-
tUrze Na teMat oStryCh alerGii Na 
przyJMowaNą witaMiNę d, w prze-
CiwieńStwie do proBleMów zwią-
zaNyCh z NaSŁoNeCzNiaNieM Bądź 
NaświetlaNieM proMieNiaMi UVB. 

Niedobór witaminy D jest 
powszechny i jest związany 

z wieloma schorzeniami. 
zrozumienie fizjologii witaminy d i posia-

danie dużej ilości podejrzeń jest kluczem 
decydującym o postawieniu właściwej dia-

gnozy, szczególnie w dobie szerzących się 
chorób cywilizacyjnych. Leczenie światłem 
słonecznym lub sztucznym promieniowa-
niem UVB jest proste, ale zwiększa ryzyko 
zachorowania na niezłośliwe typy raka skóry 
i postarza skórę. oparzenia zwiększają ryzyko 
wystąpienia złośliwego raka skóry. 

odpowiednia suplementacja ustna wy-
maga dawek, które mogą spowodować brak 
komfortu u lekarza, jako że fizjologiczne daw-
ki witaminy d, jeśli nie ma obecności światła 
słonecznego, prawdopodobnie wahają się 
między 400 j.m. dziennie dla niemowląt a 10 
000 j.m. dla chorobliwie otyłych pacjentów 
dorosłych. 

Stosowanie krótkoterminowo farmakolo-
gicznych dawek witaminy d w celu leczenia 
przeziębienia czy grypy – 2 000 j.m./ kg masy 
ciała dziennie - choć teoretycznie obiecują-
ce, wymaga jeszcze dalszych badań. 
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C złowiek współczesny pojawił się 
około 65-60 tysięcy lat temu. Był 
istotą o bardzo zróżnicowanych 

rozmiarach i masie ciała, przy wybiórczym 
owłosieniu. Człowiek, jako oddzielny gatunek, 
różni się, i to dość znacznie, od pozostałych 
człekokształtnych.

Homo sapiens, czyli człowiek 
wykazujący cechy, które 

uzasadniają jego zaliczenie do 
naszego gatunku,  pojawił się 

w przybliżeniu około 200 tysięcy 
lat temu. Jego mózg rozwijał 
się nieustannie, a to znalazło 
odbicie w pojemności jego 

czaszki

za byCie 
Człowiekiem

cenaWysoka
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 � wytworzenie charakterystycznych wygięć, 
tak zwanej lordozy szyjnej i lędźwiowej 
oraz kifozy piersiowej i krzyżowej

 � zmiany w budowie miednicy, ponieważ 
przejęła ona podtrzymywanie zawartości 
jamy brzusznej i dźwiganie całego ciała

 � zanik przeciwstawności palucha w budo-
wie stopy, a sama stopa uległa podłużeniu 
i poprzecznemu wysklepieniu

 
Postawa człowieka podlega świadomym 
i kontrolowanym zmianom, na które wpływ 
mają stany psychiczne. Jest odbiciem za-
równo stanu fizycznego jak i psychicznego 
człowieka.

Dobra, prawidłowa postawa 
zależy od:

 � prawidłowo ukształtowanego układu 
kostno-więzadłowego

 � dobrze rozwiniętego i wydolnego układu 
mięśniowego

 � sprawnie działającego układu nerwowego 

postaWa praWidłoWa (pozycja 
stojąca) charakteryzuje się:

 � głową ustawioną prosto, barkami na jed-
nym poziomie, łopatkami ściągniętymi, 
brzuchem wciągniętym, symetrycznie 
ustawioną miednicą (kolce biodrowe na 
jednym poziomie), prawidłowym usta-
wieniu i obciążeniu stóp.

Wszelkie odchylenia od postaWy 
praWidłoWej to jej Wady, gdzie 
przyczynami ich poWstaWania 

mogą Być:

 � sedentensyjny tryb życia (nałogowe spę-
dzanie wolnego czasu przed telewizorem 
czy monitorem komputera)

 � brak ruchu

Najważniejsze różnice 
anatomiczne to:

 � pionizacja ciała i zmiany z niej wynikające, 
„esowate” wygięcie kręgosłupa, wysklepie-
nie stopy, przebudowa miednicy, czaszka 
podparta, a nie zawieszona, powiększenie 
mózgoczaski, częściowa utrata owłosienia, 
kły niewystające ponad linię zgryzu.

 
do różnic w sferze anatomicznej dodać na-
leży cechy, które tworzą istotę człowieczeń-
stwa, a więc:

 � zdolność do posługiwania się mową 
i pismem, 

 � umiejętność myślenia abstrakcyjnego, 
 � wysoki rozwój psychiczny, emocjonal-

ny i dzięki temu tworzenie silnych więzi 
społecznych, 

 � zdolność do rozwoju wszelkich nauk oraz 
sztuki.

 
Populacje człowieka podlegały różnym me-
chanizmom ewolucyjnym, w wyniku czego 
przystosowały się do istniejących warunków. 
W tym rozważaniu zajmiemy się szczególnie 
pionizacją i skutkami wynikającymi z tych 
zmian ewolucyjnych.

Pionizacja ciała  
pozwoliła na:

 � dwunożną postawę wyprostowaną
 � uwolniła kończyny górne od funkcji loko-

mocyjnej i usprawniła manipulację rąk
 � istotne zmiany w budowie kręgosłupa, to 

znaczy, że każdy kolejny, niżej położony 
kręg jest coraz bardziej masywnie zbu-
dowany, a szczególnie dotyczy to kręgów 
lędźwiowych i krzyżowych

 � skrócenie kończyn górnych i wydłużenie 
dolnych



48 Porady z aPtekiwww.poradyzapteki.pl

r e k l a m a

 � długotrwałe i jednorodne pozycie pod-
czas na przykład odrabiania lekcji, pracy, 
gry na tablecie czy telefonie

poStawa CzŁowieka kSztaŁtUJe 
Się przez okreS CaŁeGo żyCia, dla-
teGo wtedy, Gdy JeSteśMy SprawNi 
i MŁodzi, MożeMy korzyStNie wpŁy-
Nąć Na wyGląd NaSzeJ Sylwetki. 
Jeśli już w młodym wieku zaniedbamy naszą 
postawę, odbije się to na naszym zdrowiu 
oraz na prawidłowym poruszaniu się. Pod-
stawowym czynnikiem potrzebnym do usta-
bilizowania kręgosłupa oraz do utrzymania 
prawidłowej postawy ciała jest stałe fizjolo-
giczne napięcie mięśni. Jeżeli któraś z grup 
mięśni ulegnie osłabieniu, to dochodzi do 
powstania odchyleń od prawidłowej postawy.

PoSTaWa Ciała 
CzłoWieka zmienia 
Się W Ciągu Całego 
żyCia. Największym 

zmianom ulega w okresie 
wzrostu, a stabilizuje się 
po ukończeniu wzrostu 
struktury podporowej 

jaką są kości. W okresie 
starzenia, na skutek 
powstających zmian 
wstecznych, postawa 

również się zmienia. Zależy 
ona też od trybu życia, pory 

dnia, zmęczenia 
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 � okrąGŁe pleCy – wada ta charakte-
ryzuje się osłabieniem mięśni grzbietu, 
wysunięciem do przodu głowy i barków, 
przykurczem mięśni klatki piersiowej, 
spłaszczeniem i zapadnięciem klatki 
piersiowej, odstawaniem łopatek. Czę-
sto przyczyną powstawania tej wady 
jest dystonia mięśniowa, czyli zabu-
rzenie równowagi napięć mięśniowych 
mięśni grzbietu podczas niewłaściwej 
pozycji  przy nauce czy pracy.

 � wklęSŁe pleCy – są wadą odcinka 
lędźwiowego kręgosłupa i charaktery-
zują się pogłębioną lordozą lędźwio-
wą, zwiększonym przodopochyleniem 
miednicy, wypiętym brzuchem, uwy-
pukleniem pośladków. Wada ta jest 
skutkiem dystonii.

 � pleCy wklęSŁo-okrąGŁe - są wa-
dą postawy, w której występują zarów-
no cechy charakterystyczne dla pleców 
okrągłych jak i wklęsłych. Najczęstszą 
przyczyna tej wady jest zwiększony kąt 
przodopochylenia miednicy, co prowa-
dzi do zwiększenia lordozy lędźwio-
wej i dochodzi do pogłębienia kifozy 
piersiowej. zmienione ukształtowanie 
kręgosłupa wpływa na stan mięśni wię-
zadeł. Przykurczom ulegają mięśnie 
obręczy barkowej i klatki piersiowej. 
zwiększona lordoza przesuwa narządy 
jamy brzusznej ku przodowi, co powo-
duje rozciągnięcie mięśni brzucha.

 � pŁaSkie pleCy – wada ta przejawia 
się brakiem krzywizn kręgosłupa, co 

zaburza funkcję amortyzacyjną. Nie-
które elementy kręgosłupa ulegają 
znacznemu obciążeniu, co prowadzi 
do zmian zwyrodnieniowych. Powsta-
ją skłonności do bocznych skrzywień 
kręgosłupa i upośledzona zostaje 
ruchomość i pojemność klatki pier-
siowej. ostatnimi czasy plecy płaskie  
stają się coraz częstszym zjawiskiem. 
Przyczyną tej wady jest siedzący tryb 
życia oraz nieodpowiednie wykorzy-
stanie wolnego czasu, co prowadzi 
do osłabienia gorsetu mięśniowego.

 � BoCzNe SkrzywieNie kręGo-
SŁUpa – (skolioza) jest to odchy-
lenie od anatomicznej osi całego 
kręgosłupa lub jego odcinka w płasz-
czyźnie czołowej. We wczesnym okre-
sie choroba ta nie wykazuje żadnych 
cech charakterystycznych, jednak 
w późniejszym stadium objawia się 
rzadkimi bólami pleców, nierów-
nym ułożeniem łopatek, barków lub 
miednicy, niesymetrycznymi biodra-
mi i klatką piersiową oraz zniekształ-
ceniem tułowia (kręgosłup przyjmuje 
kształt litery S)

 � wady StatyCzNe końCzyN dol-
NyCh – powstają w wyniku przecią-
żenia pracą statyczną bądź asymetrią 
w wyższych partiach ciała. Wyróż-
niamy wady kolan, takie jak kolano 
szpotawe i koślawe oraz wady stóp: 
stopy płaskie, płasko-koślawe oraz 
wydrążone.

Najczęstszymi wadami postawy są:

!
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Do niewielkich odchyleń 
zaliczyć można: 

 � odstawanie łopatek, 
 � asymetrię barków, 
 � asymetrię żeber i klatki piersiowej, 
 � płaskostopie.

Jeśli wady postawy są wcześnie wykry-
te, często w celu ich poprawy wystarczą 
ćwiczenia korekcyjne i zmiana nawyków. 
Czasami też potrzebne są zajęcia rehabi-
litacyjne. W każdym przypadku warto za-
dbać o ruch i właściwe ćwiczenia, albowiem 
chodzi o wzmocnienie mięśni i więzadeł 
kręgosłupa.

Skutkiem pionizacji są również różne zwy-
rodnienia stawów. Bóle stawów zna prawie 
każdy, gdyż są one skutkiem na przykład 
noszenia siatek z zakupami, uprawiania 
sportu, stania podczas pracy zawodowej 
czy przy codziennych pracach domowych. 
Bóle stawów mogą dotyczyć ludzi w róż-
nym wieku, ale najczęściej pojawiają się 
u osób starszych. zwyrodnienia stawów są 
wynikiem naturalnego starzenia się tkanki 
chrzęstnej, ale są również skutkiem prze-
ciążenia stawów na skutek niewłaściwego 
trybu życia. 

z czasem, oprócz uszkodzenia amortyza-
tora ruchów stawów, jakim jest chrząstka, 
uszkodzeniu ulegają  również inne struktu-
ry, jak kość pod chrząstką stawową, torebka 
stawowa, otaczające staw więzadła, ścięgna 
i mięśnie. Skutkiem tego jest ból i sztywność 
stawu, a następnie zniekształcenie jego ob-
rysów oraz ograniczenie ruchomości. 

Choroba zwyrodnieniowa może dotyczyć 
każdego stawu, jednak niektóre z nich są 
narażone na schorzenia w większym stop-
niu niż pozostałe.

 W zależności od lokalizacji 
wyróżniamy:

zWyrodnienia staWóW i kręgóW 
szyjnych

zwyrodnienia stawów i kręgów szyjnych 
objawiają się oprócz bólu i sztywności karku 
również bólami barków i ramion. Najczęstszą 
przyczyną tych objawów jest trzymanie szyi 
w zgiętej pozycji, co powoduje przeciążenie 
kręgów szyjnych. Pojawia się też czasami 
drętwienie, brak czucia w obrębie ramienia 
i ręki oraz brak siły w mięśniach, szczególnie 
w godzinach porannych i w nocy. zaburzenia 
te są skutkiem ucisku na  nerwy, które rozga-
łęziają się od kręgosłupa do ramion. Ucisk 
na naczynia krwionośne, które zasilają mózg, 
może powodować zawroty głowy, podwójne 
widzenie, bóle przy zmianie pozycji. zwy-
rodnienie stawów i kręgów szyjnych, nawet 
w zaawansowanej postaci choroby, może 
przebiegać bezobjawowo albo przeciwnie, 
może powodować silny ból nawet wtedy, gdy 
ma łagodny przebieg.

zWyrodnienia odcinka 
lędźWioWego kręgosłupa

zwyrodnienia odcinka lędźwiowego krę-
gosłupa mogą mieć postać ostrą lub prze-
wlekłą. Postać ostra pojawia się raptownie, 
zazwyczaj w wyniku przeciążenia, a ból wy-
stępuje w dolnej części pleców i może roz-
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Choroba zwyrodnieniowa może być na-
stępstwem chorób reumatycznych, dny mo-
czanowej i wszystkich chorób tarczycy. Na 
powstanie tych zmian mogą też wpływać 
wrodzone lub nabyte zniekształcenia kończyn 
dolnych, głównie kolano szpotawe, koślawe, 
powodujące nierównomierne obciążenie 
przedziałów stawu kolanowego. Nie bez 
znaczenia jest wiek, nadwaga, czynniki ge-
netyczne czy uboga w białko, kolagen i inne 
składniki mineralne dieta oraz płeć (kobiety 
szczególnie w wieku pomenopauzalnym).

 objawy tego schorzenia zaczynają się za-
zwyczaj od uczucia sztywności w kolanach 
po dłuższym staniu lub po przebudzeniu. 
dolegliwości nasilają się w trakcie ruchu, 
szczególnie przy wchodzeniu po schodach 
czy w czasie podnoszenia się z pozycji klę-
czącej czy z przysiadu. 

ENTitis zawiera witaminę D, która przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego 
u dzieci oraz szczep Streptococcus salivarius K12. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne 
dla zachowania zdrowia. Oświadczenia zdrowotne oraz szczegółowe informacje na www.entitis.pl

Uszy, nos i gardło pod kontrolą

• Dla dzieci powyżej
   3. roku życia i dorosłych

Jedyny w Polsce preparat zawierający
szczep Streptococcuss salivarius K12 
w formule 

 ®

 ®

suplement diety

suplement diety

r e k l a m a

przestrzeniać się wzdłuż nerwu kulszowego 
(rwa kulszowa). Postać przewlekła następuje 
po jednym lub kilku nagłych atakach bólu. 
W tym przypadku ból jest mniej dotkliwy, lecz 
ciągły i nasila się pod wpływem przeciążenia, 
a czasami wskutek długotrwałego stania.

zWyrodnienie staWóW 
kolanoWych

zwyrodnienie stawów kolanowych to 
bardzo częsta przypadłość. Stawy kola-
nowe są jednym z bardziej skompliko-
wanych stawów w naszym organizmie 
i to one najczęściej ulegają kontuzjom.  
 
zwyrodnienie stawów kolanowych może 
być skutkiem nieleczonych urazów więza-
deł, łąkotek. W wyniku nieleczonych urazów 
powierzchnie szybciej się ścierają i ulegają 
degradacji. 
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W każdym przypadku 
choroby zwyrodnieniowej 
lepiej jest zapobiegać niż 

leczyć. Zapobieganie polega 
m.in. na:

unikaniu niewłaściwych 
pozycji ciała, na przykład 

podczas podnoszenia 
ciężkich rzeczy, podczas 
siadania, wstawania czy 

chodzenia

kolejnym objawem jest odczuwalne, a nie-
kiedy słyszalne dla osób trzecich chrupanie 
i trzeszczenie w kolanie w trakcie zginania 
i prostowania kolana. Wraz z rozwojem zmian 
zwyrodnieniowych dochodzi do ograniczenia 
ruchomości w stawie i pojawienia się przykur-
czu zgięciowego. kiedy chrząstka stawowa 
ulegnie znacznemu zniszczeniu, dochodzi 
do jej ścieńczenia i uszkodzenia kości, co 
powoduje ból, obrzęk i zwiększenie ciepłoty.

W każdym przypadku 
choroby zwyrodnieniowej 
lepiej jest zapobiegać niż 

leczyć. Zapobieganie polega 
głównie na:

 � kontrolowaniu wagi ciała i na odpowied-
niej diecie

 � utrzymaniu aktywności fizycznej w spo-
sób rozsądny, polegający na wykonywaniu 
ćwiczeń wzmacniających i rozciągają-
cych mięśnie, które pomagają zmniej-
szyć ból

 � unikaniu sytuacji, w których narażenie 
stawów na urazy jest duże (niektóre za-
wody czy sporty)

 � unikaniu niewłaściwych pozycji ciała, na 
przykład podczas podnoszenia ciężkich 
rzeczy, podczas siadania, wstawania czy 
chodzenia

Leczenie zmian zwyrodnieniowych stawów 
zależy od stopnia zniszczenia i od przyczyn, 
które doprowadziły do rozwoju choroby. 
W leczeniu pomocna bywa rehabilitacja po-
legająca na ćwiczeniach mięśni, zabiegach 
fizykoterapeutycznych, które zwiększają za-
kres ruchu w stawie, zmniejszają stan zapal-
ny i poprawiają ukrwienie tkanek. korzystne 
jest również przyjmowanie preparatów mo-
gących powstrzymać postęp zwyrodnienia. 
Należy jednak pamiętać, że preparaty te nie 

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

1. ChPL, ulotka Magnefar® B6, Bio, Forte, 02.2020.

 Vigalex® Forte (2000 IU): Jedna tabletka zawiera 20 mg cholekalcyferolu, proszku, co odpowiada 0,05 mg (2000 IU) cholekalcyferolu (witaminy D3). Wskazania do stosowania: Zapobieganie krzywicy i osteomalacji  u dzieci i dorosłych, profilaktyka niedoboru witaminy D u kobiet planujących ciążę, w 
ciąży i karmiących piersią w porozumieniu z lekarzem, zapobieganie niedoborowi witaminy D u dzieci i dorosłych, leczenie wspomagające osteoporozy u dorosłych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną (cholekalcyferol) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, hiperkalcemia i (lub) 
hiperkalciuria, kamica nerkowa i (lub) ciężka niewydolność nerek, rzekoma niedoczynność przytarczyc (zapotrzebowanie na witaminę D może być obniżone z powodu okresów prawidłowej wrażliwości na tę witaminę, prowadzących do przedawkowania). W tym przypadku dostępne są pochodne witaminy 
D łatwiejsze do kontrolowania. Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań.
Vigalex® Max (4000 IU): Jedna tabletka zawiera 40 mg cholekalcyferolu, proszku, co odpowiada 0,1 mg cholekalcyferolu (witaminy D3). Wskazania do stosowania: Profilaktyka niedoboru witaminy D i stanów wynikających z niedoboru witaminy D (np. osteomalacja, osteoporoza) u dorosłych z otyłością 
(wskaźnik masy ciała [ang. body mass index, BMI] ≥ 30 kg/m2 pc.) Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną (cholekalcyferol) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, hiperkalcemia i (lub) hiperkalciuria, kamica nerkowa i (lub) ciężka niewydolność nerek, rzekoma niedoczynność 
przytarczyc (zapotrzebowanie na witaminę D może być obniżone z powodu okresów prawidłowej wrażliwości na tę witaminę, prowadzących do przedawkowania). W tym przypadku dostępne są pochodne witaminy D łatwiejsze do kontrolowania. Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 roku życia. Podmiot 
odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań.

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.

Lek
dostarcza witaminę D3

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się 

z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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C horoba ta jest spowodowa-
na mutacją w obrębie jedne-
go genu (istnieje około 2000 

odmian genu mukowiscydozy). Muta-
cja genu CFtr, zlokalizowanego na  
7 chromosomie, powoduje powstanie nie-
prawidłowego białka regulującego przepływ 
jonów chlorkowych przez komórki nabłonka. 
W przebiegu choroby dochodzi do zaburze-
nia składu elektrolitowego śluzu i jego zale-
ganie w całym organizmie.

 Mukowiscydoza jest chorobą genetyczną 
i oznacza, że dziecko rodzi się z nią, a nie 
nabywa w późniejszym życiu. Ponieważ  
z mukowiscydozą dziecko się rodzi, okre-

mukowiscydoza
Mukowiscydoza, czyli inaczej mówiąc zwłóknienie torbielowate 
(od angielskiej nazwy Cystic Fibrosis - Ct), należy do chorób 
przewlekłych, ogólnoustrojowych i kompleksowych, co oznacza, 
że w miarę jej postępowania następuje dysfunkcja różnych 
narządów wewnętrznych

śla się ją mianem choroby wrodzonej lub 
dziedzicznej. Choroba ta jest monogenna 
i dziedziczona w sposób recesywny, auto-
somalny, co oznacza, że może wystąpić 
u obu płci, ponieważ nie jest związana 
z chromosomami odpowiedzialnymi za 
płeć. dziecko chore zawsze dziedziczy 
dwa geny powodujące CF - jeden od mat-
ki, drugi od ojca. rodzice dziecka są nosi-
cielami genu, gdyż każde z nich ma tylko 
po jednej kopii genu CF. dziecko chore na 
mukowiscydozę może urodzić się tylko wte-
dy, gdy oboje rodzice są nosicielami genu 
CF. W takim przypadku ryzyko urodzenia 
chorego dziecka wynosi aż 25%, czyli jest 
bardzo duże. 
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Mukowiscydozę diagnozuje się na podsta-
wie badań laboratoryjnych. Jednym z nich 
jest tak zwany test potowy, w którym ozna-
cza się poziom chlorku w pocie. test ten 
pozwala w 98% na rozpoznanie schorzenia, 
jednak decydujące znaczenie mają badania 
genetyczne.

 Wszyscy nosimy jakieś nieprawidłowe ge-
ny, a rodzice dziecka chorego na mukowi-
scydozę mają pecha polegającego na tym, 
że oboje są nosicielami właśnie tego genu 
CF. kiedy urodzi się dziecko chore na mu-
kowiscydozę, jest to bolesne i smutne, ale 
nikogo nie można za to winić, tylko należy 
ten fakt zaakceptować, bo nic nie może te-
go zmienić. W momencie zdiagnozowania 

mukowiscydozy u dziecka rodzice mają  
z reguły za sobą długi okres walki z różnymi 
objawami tej choroby. 

Mukowiscydoza jest chorobą 
nieuleczalną, co oznacza, że 

będzie towarzyszyć choremu 
przez całe życie. 

Chcąc zapewnić cierpiącemu życie zbli-
żone do normalności, na ile to jest możliwe, 
powinno się zapewnić właściwą fizykote-
rapię oddechową, odpowiednią dietę oraz 
umożliwić uprawianie sportu sprzyjającego 
choremu. Specjalnie wskazane są sporty, 
w których trzeba się dużo ruszać, pracować 
rękami i głęboko oddychać, na przykład pił-
ka nożna, siatkówka, pływanie czy bieganie.

 Fizykoterapia oddechowa jest stosowana 
w celu usunięcia gęstej wydzieliny z dróg od-
dechowych. Sesja fizykoterapeutyczna po-
winna mieć miejsce zaraz po przebudzeniu 
schorowanego, jeszcze przed śniadaniem 
oraz po powrocie ze szkoły albo przed pój-
ściem spać.
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Objawy ze strony  
układu oddechowego:

 � gęsty i lepki śluz, który zalega  w oskrze-
lach i jest podłożem dla rozwoju bakterii

 � uciążliwy kaszel i duszność
 � trudno poddające się typowemu lecze-

niu, nawracające zapalenie oskrzeli i płuc
 � zapalenie zatok bocznych z polipami
 � krwioplucie
 � przewlekłe zakażenie pałeczkami ropy 

błękitnej i/lub gronkowca złocistego
 � możliwe obturacyjne zapalenie oskrzeli

Inne dolegliwości :

 � opóźnienie rozwoju fizycznego objawia-
jące się niedoborem masy i zbyt małym 
wzrostem

 � szybkie męczenie się przy wysiłku
 � upośledzenie rozwoju mięśni
 � nieprawidłowości w układzie rozrodczym, 

wynikające z zatykania kanalików nasie-
niowodów (niepłodność u 99% mężczyzn 
z tą chorobą) oraz z powodu zmiany śluzu 
dróg rodnych u kobiet, brakiem jajeczko-
wania i brakiem krwawienia, prowadzą 
do niepłodności kobiet

 � innym objawem są tak zwane palce pa-
łeczkowate, których końcowe części 
palców są pogrubione, a paznokcie są 
zaokrąglone i uwypuklone

Objawy ze strony układu 
pokarmowego:

 � gęsty i lepki śluz blokujący przewody trzust-
kowe, prowadzący do zaburzenia procesu 
wydzielania przez trzustkę enzymów od-
powiedzialnych za rozkładanie i wchła-
nianie tłuszczów, węglowodanów i białek  
z pokarmów 

 � cuchnące, obfite stolce występujące już 
od wczesnego dzieciństwa, zawierające 
resztki niestrawionego pokarmu, na przy-
kład widoczne są  w nim kropelki tłuszczu, 
który pływa po wodzie

 � trudny do sprania z pieluszek, jaśniejszy 
od zwykłego kał

 � niedrożność smółkowa jelit w okresie 
noworodkowym bywa pierwszym obja-
wem CF (powstaje na skutek niedoboru 
enzymów trzustkowych)

Objawy mukowiscydozy 
mogą pojawić się na 

każdym etapie rozwoju 
dziecka, 

ale z reguły obserwujemy je w ciągu 
pierwszych dwóch lat życia. do wyko-
nania odpowiednich badań w kierunku 
mukowiscydozy powinny nas skłonić 
niepokojące objawy, takie jak:

 � częsty kaszel z odksztuszaniem gę-
stej wydzieliny

 � częste zapalenia oskrzeli lub płuc
 � słaby wzrost i niska masa ciała po-

mimo normalnego, a czasami nawet 
zwiększonego apetytu 

 � nieprawidłowe stolce
 � zablokowanie jelita u noworodka
 � bardzo słony pot u noworodka

 � w okresie płodowym skręt jelita
 � możliwe jest wystąpienie kamicy 

żółciowej
 � nawracające zapalenie trzustki
 � zaczopowanie przewodów ślinianek gę-

stą wydzieliną śluzową
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 dla utrzymania dobrego stanu zdrowia 
osoby chorej na mukowiscydozę niezmier-
nie ważne jest właściwe odżywianie. Chory 
może i powinien jeść właściwie wszystko. 
dieta chorego na CF powinna składać się z:

 � pożywienia wysokokalorycznego, czyli 
z potraw o dużej zawartości skrobi, jak: 
ziemniaki, dynie, makarony, ryż, fasola, 
pieczywo, mleko (pasteryzowane lub 
przegotowane)

 � pożywienia o dużej zawartości tłuszczu 
i białka, jak na przykład: wołowina, drób, 
ryby, jajka i ser

 

Dzięki właściwemu 
odżywianiu u chorego na 

mukowiscydozę wzrastają 
siły obronne, tak potrzebne do 

walki z infekcjami. 

Wysokokaloryczna, wysokobiałkowa, wy-
sokotłuszczowa (oczywiście odpowied-
nio zmodyfikowana, gdy chory ma alergię 
pokarmową) dieta jest istotną częścią le-
czenia w tej chorobie. oprócz tego ogrom-
ne znaczenie mają przyjmowane: enzymy 
trzustkowe o wysokiej zawartości lipazy, 
witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, pre-
paraty uzupełniające gospodarkę wapniowo-
-fosforanową i wysokokaloryczne odżywki.  
W leczeniu tego schorzenia stosuje się róż-
ne leki. Chodzi głównie o to, aby rozrzedzić 
i usunąć wydzielinę z dróg oddechowych 
oraz zmniejszyć stan zapalny. Nawracające 
infekcje wymagają leczenia różnymi antybio-
tykami oraz codziennych zabiegów, takich 
jak drenaż ułożeniowy czy oklepywania w ce-
lu skutecznego odksztuszania zalegającej 
w drogach oddechowych wydzieliny.

 Mimo stałego niedotlenienia, dzieci rozwi-
jają się umysłowo bardzo dobrze. Wprawdzie 

często, ze względu na duże ryzyko infekcji, 
korzystają z nauczania indywidualnego, 
ale nie przeszkadza im to w realizowaniu 
swoich marzeń. Na pewno sukcesy okupują 
większym wysiłkiem, ale z sukcesem kończą 
szkoły, studia, podejmują pracę oraz zakła-
dają rodziny.

 Wczesna diagnostyka mukowiscydozy 
odgrywa ważną rolę w poprawie przeży-
walności. Chorzy, którzy zostali zdiagno-
zowani we wczesnym etapie choroby, 
głównie dzięki badaniom przesiewowym, 
mają większą masę ciała oraz zdrowsze 
płuca. Mukowiscydoza nadal pozostaje cho-
robą nieuleczalną, nie można jej ani wy-
leczyć, ani zatrzymać jej postępu, można 
jedynie zmniejszyć uciążliwe dolegliwości 
i łagodzić objawy. Mukowiscydoza jest cho-
robą wieloukładową, jednak o jakości i długo-
ści żucia decydują zwykle zmiany w układzie 
oddechowym. Właściwie prowadzona profi-
laktyka i leczenie pozwalają zapobiegać po-
wikłaniom i opóźnić rozwój skrajnej postaci 
choroby. obecnie uważa się, że większość 
chorych na CF ma szansę dożycia wieku 
dorosłego. dzięki wczesnemu rozpoznaniu  
i systematycznie prowadzonemu leczeniu 
chorzy żyją 50, a nawet więcej lat.

dla utrzymania dobrego stanu 
zdrowia osoby Chorej na 

mukowisCydozę niezmiernie 
ważne jest właśCiwe odżywianie
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depresja,
Czyli zmora ludzi półnoCy

depresja sezonowa jest od 
kilku lat uznawanym naukowo 
i nasilającym się zaburzeniem 

psychicznym. Często określa 
się ją jako sezonowe zaburzenie 

afektywne (Seasonal affective 
disorder – Sad), które pojawia 

się w okresie jesienno-zimowym, 
a ustępuje wiosną lub latem

Jesienna
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Brak światła słonecznego 
powoduje zwiększone 

wydzielanie melatoniny – tzw. 
hormonu snu, przez co nasz 

mózg „czuje się” oszukany co do 
godziny i pory dnia, a my stajemy 

się bardziej senni i zmęczeni

dotyka w znacznej większości przy-
padków ludzi młodych, prowa-
dzących w pełni aktywne życie 

zawodowe i społeczne. objawy zakłócają 
emocjonalne, poznawcze i fizjologiczne funk-
cjonowanie człowieka i są bardzo uciążliwe. 
Występują codziennie lub prawie codziennie 
oraz trwają przez okres co najmniej dwóch 
tygodni. Ponadto, powtarzają się cyklicznie 
przez minimum dwa lata. Przedział wiekowy 
dla cierpiących na tę dolegliwość możemy 
wyznaczyć pomiędzy 20 a 40 rokiem życia. 

Występuje przede wszystkim w krajach zlo-
kalizowanych na półkuli północnej, co może 
sugerować przyczyny tej choroby. zaburze-
nia nastroju, koncentracji, snu i odżywiania 
związane z depresją sezonową wywołane są 
niedostateczną ilością światła słonecznego 
oraz znacznym obniżeniem temperatury, 
jednak to niedobór światła słonecznego do-
cierającego do naszych oczu typowany jest 
jako główny czynnik sprawczy tej choroby. to 
światło w głównej mierze wpływa na sposób 
funkcjonowania różnych struktur mózgo-
wych, a mianowicie na procesy powstawania 
i regulacji neuroprzekaźników i hormonów 
niezbędnych do wielu życiowych czynności. 

zaUważoNo, że NaJBardzieJ Nie-
korzyStNy JeSt NiedoMiar światŁa 
w raNNyCh GodziNaCh dNia, ponie-
waż rozregulowuje bardzo istotny okołodo-
bowy rytm człowieka – snu i czuwania. Brak 
światła słonecznego powoduje zwiększone 
wydzielanie melatoniny – tzw. hormonu snu, 
przez co nasz mózg „czuje się” oszukany 
co do godziny i pory dnia, a my stajemy się 
bardziej senni i zmęczeni. Ponadto, zaburza 
również inne rytmy wydzielania hormonów, 
np.: zmniejsza poziom serotoniny, która od-
powiedzialna jest - między innymi - za utrzy-
mywanie dobrego nastroju. 

Powstawanie sezonowych zaburzeń depre-
syjnych związane jest także z indywidualną 
podatnością człowieka. Wśród możliwych 
przyczyn podaje się zmniejszoną wrażliwość 
siatkówki oka na docierające do niej światło. 
Przez to osoby z dużo mniejszą wrażliwością 
mogą skarżyć się na pogorszenie samopo-
czucia także podczas pochmurnych letnich 
dni. Uważa się również, że podatność na 
sezonowe zaburzenia afektywne jest prze-
kazywana genetycznie. Ponadto, łagodne 
wcześniej objawy jesiennego smutku i sen-
ności mogą się znacznie nasilić, gdy spotkają 
nas bardzo stresujące wydarzenia, np.: roz-
wód, śmierć bliskiej osoby, problemy w pracy 
lub życiu osobistym.

Na depresję sezonową cierpi 3-4% Pola-
ków. Częściej sezonowe zaburzenie afek-
tywne stwierdza się u kobiet z uwagi na to, 
że doświadczają więcej cyklicznych zmian 
w swoim organizmie, co oznacza większą 
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zmienność nastrojów, mniejszą stabilność 
organizmu i większą podatność na czynniki 
zewnętrzne. Mają naturalną skłonność do 
płaczu i demonstrowania swoich uczuć. Męż-
czyźni na ogół wstydzą się ujawniania swoich 
słabości, dlatego przyjmuje się, może nawet 
błędnie, że na depresją sezonową chorują 
głównie kobiety. Niewielu z nas decyduje się 
jednak na leczenie. Nie zdajemy sobie bo-
wiem sprawy, że jesteśmy chorzy, uważając, iż 
przyczyną złego nastroju są kłopoty w pracy, 
w szkole lub w domu. tymczasem to właśnie 
brak słońca może wywoływać nieustanne po-
denerwowanie i agresję.

Dlaczego SAD występuje 
jesienią?

W ciągu wielu wieków życie człowieka było 
bardzo mocno związane z naturą. Wiosen-
ne i letnie miesiące sprzyjały zdobywaniu 
pożywienia, wzmożonej pracy, częstszym 
kontaktom towarzyskim czy podróżom. Na-
tomiast jesienią i zimą, kiedy przyroda za-
miera, a dzień staje się krótszy, mniej było 
pracy, a tempo życia także naturalnie ulegało 
ograniczeniu. Człowiek wpadał w lekki stan 
„uśpienia”, spowolnionego metabolizmu oraz 
zmniejszonej energii i przygotowywał się do 
przetrwania zimy. rytmy przyrody i pory roku 
wyznaczały zatem jego codzienną aktywność.

obecnie, kiedy brak światła słonecznego 
próbujemy zastępować żarówką, a codzien-
ne funkcjonowanie znacznie mniej związane 
jest z rytmami natury, oczekuje się, że poziom 
aktywności człowieka przez prawie cały rok 
będzie utrzymywał się na mniej więcej rów-
nym, wysokim poziomie. 

Być może właśnie dlatego to, co w przeszło-
ści pozwalało nam poradzić sobie w niesprzy-
jających warunkach związanych ze zmianami 
w przyrodzie, teraz utrudnia nam życie.

Mężczyźni na ogół 
wstydzą się ujawniania 
swoich słabości, dlatego 

przyjmuje się, może nawet 
błędnie, że na depresją 

sezonową chorują głównie 
kobiety.
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Kto jest najbardziej  
narażony na SAD

depresja sezonowa dotyka głównie oso-
by mieszkające w środkowych i północnych 
szerokościach geograficznych. W europie 
północnej na poważne dolegliwości cierpi 
ok. 2% populacji, a w innych, mniej nasło-
necznionych regionach świata, np. na alasce, 
problem ten dotyczy co dziesiątego miesz-
kańca. Łagodniejsze objawy jesiennego 
smutku odczuwa w europie prawdopodobnie 
ponad 10 – 15% ludzi.

ten rodzaj zaburzeń depresyjnych dotyka 
głównie osób młodszych – pierwszy epizod 
pojawia się zwykle pomiędzy 20 a 40 rokiem 
życia – przy czym z powodu znacznych dole-
gliwości zdecydowanie częściej cierpią ko-
biety niż mężczyźni (około 4 razy częściej). 

obserwuje się je także u dzieci. Co ciekawe, 
zdarzają się przypadki tzw. depresji letniej, 
czyli objawów depresyjnych w okresach du-
żego nasłonecznienia w strefie okołorówni-
kowej. Niestety, jej przyczyny nie są znane.

Charakterystyka  
objawów depresji sezonowej

Pierwsze objawy depresji sezonowej mogą 
pojawić się już w październiku lub listopadzie, 
a w miesiącach wiosennych (marzec, kwiecień), 
kiedy zwiększa się ilość światła słonecznego, za-
zwyczaj całkowicie ustępują. Czasami mogą też 
przejść w fazę manii (między innymi nadmiernie 
podwyższonego nastroju, znacznie zwiększo-
nej aktywności i pobudzenia, trudności z kon-
centracją uwagi, zmniejszonej potrzeby snu) 
lub hipomanię (łagodniejszą odmianę manii).

Najczęstszymi objawami są:

 � uczucie smutku, pustki, lęku, niepokoju
 � uczucie przewlekłego przemęczenia
 � obniżona aktywność, brak motywacji i ini-

cjatywy do działania
 � wzmożona senność z jednoczesnym po-

garszaniem się jakości snu, ospałość, 
trudności z porannym wstawaniem

 � zwiększony apetyt, szczególnie związany 
z większym spożywaniem węglowoda-
nów; często zwiększanie się masy ciała

 � osłabienie popędu seksualnego 

mogą Wystąpić znacznie 
groźniejsze i charakterystyczne 

dla depresji oBjaWy, takie jak:

 � nadmierna drażliwość
 � anhedonia – utrata zdolności przeżywania 

radości z drobnych, codziennych zdarzeń, 
a nawet unikanie przyjemności

 � poczucie beznadziejności
 � problemy z pamięcią, jasnością myślenia, 

koncentracją uwagi

Odprężenie 
i spokój
o każdej porze

r e k l a m a
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 � problemy z wykonywaniem codziennych 
czynności

 � utrata energii, sił witalnych
 � utrata zainteresowań, zobojętnienie
 � niechęć do pracy i funkcjonowania 

w społeczeństwie
 � myśli samobójcze.

Ponadto, u kobiet możliwe jest wystąpienie 
objawów napięcia przedmiesiączkowego lub 
ich nasilenie, z kolei u dzieci można zaob-
serwować większą skłonność do zachowań 
agresywnych i łatwiejsze wpadanie w złość. 
konsekwencjami sezonowego zaburzenia 
afektywnego może być m.in.: nadużywanie al-
koholu lub narkotyków, okresowe nadmierne 
objadanie się, przybieranie na wadze, obni-
żenie odporności organizmu i związane z tym 
częste infekcje, problemy z nauką, w pracy 
lub w relacjach interpersonalnych, a nawet 
samobójstwa. Warto jednak pamiętać, by, ob-
serwując powyższe objawy, nie diagnozować 
się samodzielnie, lecz skorzystać z pomocy 
specjalisty, gdyż mogą one świadczyć także 
o innych dolegliwościach i zaburzeniach, ta-
kich jak: depresja kliniczna (gdy rozpoczęła 
się w okresie jesienno-zimowym), choroby 
somatyczne (np.: niedoczynność tarczycy), 
zespoły przewlekłego zmęczenia, reakcja or-
ganizmu na przyjmowane leki i wiele innych.

Leczenie depresji sezonowej

W związku z tym, że najbardziej prawdo-
podobną przyczyną powstawania depresji 
sezonowej jest niedomiar światła słonecz-
nego, docierającego do nas w okresie jesien-
no-zimowym, głównym sposobem leczenia 
tego zaburzenia jest fototerapia z wykorzy-
staniem specjalnych do tego celu lamp flu-
orescencyjnych. Polega ona na naświetlaniu 
oczu pacjenta sztucznym, jasnym światłem 
o mocy zbliżonej do naturalnego (ok. 2500 
– 10 000 luksów), a kilka lub kilkanaście razy 

silniejszym od zwykłego, domowego oświe-
tlenia (maksymalnie 500 luksów). 

zauważono, że już taka dawka sztucznego 
światła korzystnie wpływa na wydzielanie hor-
monów i przekaźników mózgowych (podwyż-
sza poziom serotoniny, a obniża melatoniny) 
oraz ich dobową regulację, a przez to popra-
wia działanie naszego wewnętrznego zegara. 
Fototerapię przeprowadza się w godzinach 
porannych, a często także i wieczorem (na 
2-3 godziny przed spaniem) dla zwiększenia 
jej skuteczności. Sesje, które trwają od 30 
do 120 minut, powtarza się codziennie przez 
okres od jednego do kilku tygodni. Lekarze 
często zalecają profilaktyczne rozpoczynanie 
sesji jeszcze przed wystąpieniem pierwszych 
w danym sezonie objawów. Bardzo ważne 
jest, aby odpowiednio dostosować kąt pa-
dania światła i odległość od oczu, a przede 
wszystkim natężenie i długość naświetlania 
do poziomu indywidualnej wrażliwości czło-
wieka i obecnego nasilenia dolegliwości.

Metoda ta jest dość 
skuteczna (w 60-80%), 

a pierwsze rezultaty, takie jak 
zmniejszenie senności, apetytu 

i zmęczenia oraz poprawa 
nastroju, można zauważyć już 
po kilku dniach jej stosowania. 

Ponadto, fototerapia jest bezbolesna, ob-
jawy niepożądane (np.: zaczerwienienie oczu 
lub bóle głowy) zdarzają się bardzo rzadko 
i może być stosowana także w domu, pod 
kontrolą lekarską. z fototerapią łączy się cza-
sem także psychoterapię, np.: gdy depresja 
sezonowa współwystępuje z nierozwiąza-
nymi konfliktami czy trudnościami natury 
psychicznej. Ponadto, spotkania z terapeutą 
mogą pomóc zaakceptować chorobę i na-
uczyć się, jak sobie z nią radzić, szczególnie 
osobom przyzwyczajonym do dużej aktyw-
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ności w ciągu całego roku. dla zmniejszenia 
natężenia objawów i poprawy nastroju wy-
korzystuje się także leki przeciwdepresyjne, 
np.: fluoksetyny, a w łagodniejszych stanach 
– niektóre ziołowe preparaty, dostępne bez 
recepty. korzystne dla samopoczucia pacjen-
tów okazują się też zimowe wyjazdy do krajów 
o dużym stopniu nasłonecznienia. W radze-
niu sobie z sezonową depresją pomocne 
może być unikanie stresujących sytuacji oraz 
nienakładanie na siebie zbyt wielu obowiąz-
ków w tym trudnym okresie. Warto pamiętać 
też o zdrowiej diecie, bogatej w niezbęd-
ne witaminy i minerały, szczególnie w ma-
gnez i witaminy z grupy B, które pomagają 
w prawidłowym funkcjonowaniu układu ner-
wowego. Ważne jest również dbanie o swo-
je samopoczucie oraz o dobrą kondycję,  

Konsekwencjami 
sezonowego zaburzenia 
afektywnego może być 

m.in.: nadużywanie 
alkoholu lub narkotyków, 

okresowe nadmierne 
objadanie się, przybieranie 

na wadze, obniżenie 
odporności organizmu 
i związane z tym częste 

infekcje, problemy z nauką, 
w pracy lub w relacjach 

interpersonalnych, a nawet 
samobójstwa
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np.: poprzez medytację, aromaterapię, uni-
kanie ciemnych pomieszczeń, spacery w sło-
neczne dni czy regularne ćwiczenia fizyczne, 
podczas których uwalniają się poprawiające 
nam nastrój neuroprzekaźniki. Warto także 
częściej włączać się w kontakty społeczne 
i dbać o relacje z innymi ludźmi.

Witamina D a depresja 
sezonowa

Nowe badanie sugeruje, że 
niski poziom witaminy D 
i depresja (w tym depresja 

sezonowa) mogą być ze sobą 
bardzo powiązane. Badanie 
objęło ponad 12 tysięcy osób 

w wieku od 20 do 90 roku życia. 

Naukowcy zbadali u tych osób poziom 
witaminy d w organizmie oraz symptomy 
depresji. osoby z najniższym poziomem 

witaminy d miały największe prawdopodo-
bieństwo przejawiania symptomów depre-
sji. to powiązanie było najbardziej widoczne 
u osób, które mają historię depresji. W ciągu 
ostatnich lat lekarze wykazali związek defi-
cytu witaminy d z wieloma dolegliwościami 
i chorobami, m.in. z osteoporozą, cukrzycą, 
chorobami serca, kilkoma odmianami no-
wotworu czy sklerozą.

Najnowsze badanie wykazuje, że związek 
istnieje również między deficytem omawia-
nej witaminy oraz objawami depresji. Nie 
wiadomo jednak, jak dokładnie wygląda ten 
związek i z czego on wynika. Lekarze nie 
mogą też zgodzić się, czy to brak witaminy 
wywołuje depresję, czy może depresja wpły-
wa na zmniejszanie się poziomu witaminy d 
w organizmie. dyskusja wśród specjalistów 
trwa. Na przykład: osoby z depresją mogą 
spędzać więcej czasu w domu, z dala od pro-
mieni słonecznych, nie odżywiają się odpo-
wiednio ani nie dbają o siebie, a wszystko to 
wpływa na obniżanie się poziomu witaminy 
d. z drugiej strony, receptory witaminy d wy-
stępują w całym ciele, w tym w mózgu - żeby 
odpowiednio funkcjonować, potrzebują one 
odpowiedniej dawki witaminy.

dzięki najnowszym wynikom coraz wię-
cej osób zgadza się z opinią, że zależność 
ta może odgrywać ważną rolę. Specjaliści 
zachęcają do badania poziomu witaminy 
w organizmie i, w razie potrzeby, uzupełnia-
nia go odpowiednimi suplementami. Natu-
ralne jedzenie, jak ryby i niektóre produkty 
mleczne, zawierają witaminę d, jednak jest 
ich niewiele i dlatego warto rozglądać się 
za suplementami. Naturalne promienie sło-
neczne, chociaż w dużych dawkach niezdro-
we, też pomagają dostarczać witaminę d do 
organizmu. Jeżeli człowiek wykazuje objawy 
depresji i ma jednocześnie niski poziom wi-
taminy d, lepiej zapewnić mu odpowiednie 
suplementy.
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M ała aktywność fizyczna, nie-
prawidłowa dieta, często ob-
fita w cukry, brak profilaktyki 

oraz regularnej diagnostyki schorzeń, stres, 
przemęczenie – to wszystko może wywoływać 
groźne w skutkach choroby. od niedawna do 
tego grona dołączyła również cukrzyca, roz-
ciągająca swoje macki na coraz więcej osób. 
Cukrzyca nie jest chorobą, na którą zaczyna-
my chorować nagle, z dnia na dzień. objawy 
cukrzycy pojawiają się stopniowo, jednak 
my albo je bagatelizujemy, albo wiążemy 
z innymi dolegliwościami. o tym, czy mamy 

Powikłania 
cukrzycy typu 2 

realnym zagrożeniem żyCia

 istnieje wiele chorób, których pojawienie się na dużą skalę jest 
spowodowane przede wszystkim niezbyt zdrowym stylem życia, który 

preferowany jest przez społeczeństwo 

cukrzycę, będą oczywiście świadczyć wyniki 
badań zleconych przez lekarza (m.in. badanie 
poziomu cukru we krwi), ale pierwsze sygnały 
zwiastujące cukrzycę możemy zaobserwo-
wać znaczne wcześniej samodzielnie. 

Najważniejsze objawy 
cukrzycy

 Niewątpliwie najbardziej niepokojące ob-
jawy, które jednocześnie są dla tej choroby 
dosyć charakterystyczne, to wzmożona sen-
ność, silne pragnienie z jednoczesnym czę-
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 inną kategorią dolegliwości są te związane 
z naszym samopoczuciem i higieną osobistą. 
Czasami myślimy, że nieświeży oddech jest 
wynikiem braku higieny jamy ustnej. ale jeśli 
jej przestrzegamy i nadal mamy kłopot, a do-
datkowo woń jest charakterystycznie słodka, 
o zapachu acetonu – to w kręgu podejrza-
nych musi znaleźć się cukrzyca. Podobnie, 
gdy powracają przeróżne schorzenia dziąseł 
w postaci stanów zapalnych lub pleśniawek, 
a nawet gdy stwierdzamy zaburzenia smaku, 
choć te zdarzają się sporadycznie. 

stym oddawaniem moczu oraz spadek masy 
ciała. Bardzo często szukamy tłumaczeń dla 
podobnych dolegliwości. Senność i apatię 
tłumaczymy sobie np. wpływem jesiennej au-
ry, zimnem za oknem, coraz krótszym dniem. 
Nie zawsze zauważymy wzmożone pragnie-
nie. tłumaczymy sobie, że picie jest zdrowe 
i na pewno większa ilość wypijanej wody nie 
stanowi problemu. rzeczywiście, w lecie ta-
kie argumenty są wiarygodne, jednak zimą 
stają się zakopywaniem głowy w piasek. Bywa 
również tak, że objawy rozwijającej się choro-
by mogą nawet początkowo... cieszyć. dzieje 
się tak w przypadku człowieka walczącego 
z nadwagą. Jeśli chudnie, nie głodząc się, 
a wręcz przeciwnie – ma apetyt i z przyjem-
nością go zaspokaja. Jednak spadek wagi 
może powodować choroba – cukier jest wy-
dalany z moczem, więc organizm zaczyna 
pobierać potrzebną energię do przemian 
metabolicznych z zapasów. 

kolejnym sygnałem 
ostrzegaWczym są zmiany 

skórne. oczyWiście nie 
Wszystkie, ale niektóre. ByWają 

Widoczne W postaci ropnych 
WykWitóW, przetłuszczenia 

skóry, grzyBicy paznokci, 
inne odczuWamy W formie 

natrętnego  
sWędzenia skóry
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Warto wiedzieć, że cukrzyca sprzyja zaka-
żeniom i utrudnia gojenie się ran. Większe 
niż zazwyczaj ilości wypadających włosów 
to jeszcze jeden element zbliżający nas 
do końca układanki, jaką jest diagnoza 
cukrzycy. 

Powikłania cukrzycy – zespół 
cieśni nadgarstka

 ostatnio powszechna choroba wśród 
pacjentów z cukrzycą. objawia się bólem 
i cierpnięciem kciuka, palca wskazującego 
i środkowego oraz przyśrodkowej części 
palca serdecznego. Symptomy występują 
głównie w nocy i są bardzo dokuczliwe. 

zespół cieśni nadgarstka spowodowany 
jest uciskiem nerwu pośrodkowego przez 
więzadło poprzeczne nadgarstka. W wy-
niku długotrwałego ucisku na nerw mogą 
wystąpić zaniki mięśni kciuka. Badaniem 
potwierdzającym rozpoznanie jest elektro-
miografia (eMG), czyli badanie przewodnic-
twa w nerwie pośrodkowym, które wykonuje 
się w poradniach neurologicznych. Leczenie 
polega na operacyjnym przecięciu więzadła 
poprzecznego nadgarstka. 

Zespół „sztywnej ręki”

 Jest to ograniczenie ruchomości, głównie 
stawów dłoni, w wyniku zgrubienia pochewek 
ścięgien zginaczy, co jest spowodowane ich 
zwłóknieniem, które nastąpiło na skutek pa-
tologicznego łączenia się glukozy włóknami 
kolagenowymi. dłonie są sztywne, chory ma 
trudności z chwytaniem różnych przedmio-
tów, często je upuszcza. zmiany te są nie-
bolesne. Palce dłoni są lekko obrzęknięte, 
skóra zgrubiała i napięta, woskowata. zmiany 
te  pojawiają się zwykle u pacjentów z długą 
historią choroby. Częściej występuje u tych, 
u których rozwinęły się już inne przewlekłe 
powikłania cukrzycy.

Zapalenie stawu barkowego 
„zamrożony bark”

 Jest to choroba znacznie ograniczająca ru-
chy w stawie barkowym, przysparzając wielu 
problemów w życiu codziennym (trudności 
z ubraniem się, uczesaniem). Początkowo 
następuje obkurczenie i ścieńczenie torebki 
stawu barkowego z następowym jej zwłók-
nieniem. Występuje u 19–29% chorych na 
cukrzycę i jedynie u 5% osób bez zaburzeń 
gospodarki węglowodanowej. zmiany te 
częściej dotyczą chorych na cukrzycę typu 1. 
obejmują zazwyczaj obydwa stawy barkowe 
i stwierdza się je częściej u pacjentów z dłu-
gim wywiadem choroby i innymi przewlekły-
mi powikłaniami cukrzycy. Niestety, choroba 
lubi nawracać. 



Porady z aPteki www.poradyzapteki.pl 71

r e k l a m a

poWikłania cukrzycy typu 2

W przeBiegu zapalenia toreBki 
staWu BarkoWego Wyróżnia się 

następujące stadia: 
 � poStać Bólowa – zamarzanie stawu 

– trwa 2–9 miesięcy, objawia się bólem 
barku, głównie w nocy, z ograniczeniem 
ruchomości w stawie. W tym okresie 
można stosować unieruchomienie, ale 
na bardzo krótko, należy przyjmować leki 
przeciwbólowe i poddawać się zabiegom 
fizjoterapeutycznym, nagrzewaniu, aby 
zapobiec zesztywnieniu stawu.

 � poStępUJąCa SztywNość – za-
mrożony bark – trwa 3–13 miesięcy, ból 
jest już mniejszy, ale nie ma ruchomości 
w stawie, pojawiają się kłopoty z wykony-
waniem codziennych czynności. 

 � wyzdrowieNie – topnienie – występuje 
u 90% chorych i trwa 1–3 lat, maksymal-
nie do 10 lat. Czasami stosuje się zabieg 
ortopedyczny, polegający na poluźnieniu 
zesztywniałej torebki stawowej. 

Zwiększone ryzyko 
osteoporozy

 Większość wyników dotychczas przepro-
wadzonych badań wskazuje na zmniejszo-
ną gęstość kości (wykazywaną w badaniu 
densytometrycznym) u chorych na cukrzy-
cę w stosunku do osób nie cierpiących na 
tę chorobę. U ChoryCh Na CUkrzyCę 
Stwierdza Się 7–12-krotNie więkSze 
ryzyko zŁaMaNia oSteoporotyCz-
NeGo kośCi! Nie wyjaśniono jeszcze w pełni 
wszystkich czynników odpowiedzialnych za 
to zjawisko. Uważa się, że jednym z powodów 
takiej kruchości kości jest bezwzględny brak 
insuliny i niedobór insulinopodobnego czynni-
ka wzrostu, które odpowiadają za prawidłową 
mineralizację tkanki kostnej. U osób chorych 
na cukrzycę obserwuje się zmniejszoną liczbę 
i aktywność osteoblastów – komórek odpo-
wiedzialnych za tworzenie tkanki kostnej. 

Stopa cukrzycowa

 Stopa cukrzycowa należy do przewlekłych 
powikłań cukrzycy. Jest to owrzodzenie 
(płytkie albo głębokie przerwanie ciągłości 
skóry) zlokalizowane zwykle na części pode-
szwowej lub grzbietowej stopy. Najczęściej 
występuje pod główkami kości śródstopia, 
na grzbietach palców młoteczkowatych albo 
na pięcie. 

za GŁówNą przyCzyNę Stopy 
CUkrzyCoweJ Uważa Się 
NeUropatię oBwodową. 

Stopa cukrzycowa jest pozbawiona czucia 
bólu i temperatury. owrzodzeniu może to-
warzyszyć deformacja stopy. Stopa wysokie-
go ryzyka to stopa zagrożona powstaniem 
w krótkim czasie owrzodzenia. dla takiej 
stopy typowe jest występowanie zaników 
mięśniowych, palców młoteczkowatych i zro-
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Zaćma (katarakta) to 
zmętnienia w soczewkach 

utrudniające dostęp promienia 
światła do siatkówki. U chorych 
na cukrzycę zaćma występuje 
częściej niż u osób na nią nie 

chorujących. Początkowo 
stosuje się krople oczne, 

zmniejszające postęp choroby

gowaceń. Jeżeli zaistnieją dodatkowe czyn-
niki, takie jak nieodpowiednia higiena stóp, 
źle dobrane obuwie i uraz mechaniczny ciepl-
ny lub chemiczny, powstanie owrzodzenie. 

Nefropatia cukrzycowa

 Nefropatia cukrzycowa (inaczej cukrzyco-
wa choroba nerek) należy do przewlekłych 
powikłań cukrzycy i oznacza patologię nerek. 
ryzyko uszkodzenia nerek u chorych na cu-
krzycę jest 12–17 razy większe niż u osób na 
nią nie chorujących. Nefropatia cukrzycowa 
to morfologiczne i czynnościowe zmiany za-
chodzące w nerkach, wywołane bezpośrednio 
przez hiperglikemię w przebiegu cukrzycy. 
tak jak wszystkie powikłania cukrzycy, jest 
efektem braku jej wyrównania. do innych 
czynników sprzyjających rozwojowi nefropatii 
cukrzycowej należą: predyspozycja genetycz-
na, długi czas trwania cukrzycy, płeć męska, 
nadciśnienie tętnicze, duże stężenia lipidów 
surowicy krwi (cholesterolu i triglicerydów), 
palenie tytoniu i nadmierna podaż białka 
w diecie. Nadmiar białka może zwiększać 
filtrację kłębuszkową i przyspieszyć postęp 
nefropatii cukrzycowej. 

Neuropatia cukrzycowa

 W tłumaczeniu z języka łacińskiego neu-
ropatia to patologia nerwów, czyli ich uszko-
dzenie. Czasami używa się zamiennie nazwy 
„polineuropatia cukrzycowa”, ponieważ 
zwykle uszkodzeniu ulega wiele nerwów. 
Neuropatia jest najczęstszym przewlekłym 
powikłaniem cukrzycy, ale może również po-
wstać z innych, pozacukrzycowych przyczyn, 
np. w wyniku nadużywania alkoholu, w prze-
biegu chorób nowotworowych, w stanach 
niedoboru witaminy B, a także w przebie-
gu mocznicy czy chorób neurologicznych. 
Przyczyną neuropatii cukrzycowej jest duże 
stężenie glukozy we krwi, w wyniku którego 
tworzą się tzw. końcowe produkty glikacji, 



Porady z aPteki www.poradyzapteki.pl 73

poWikłania cukrzycy typu 2

wywołujące zmiany w nerwach, m.in. zanik 
osłonek nerwów (demielinizację), a także 
zmiany w samych włóknach nerwowych. 

Polineuropatia 

to najczęstszy rodzaj neuropatii cukrzyco-
wej. Początkowo może nie dawać objawów 
i jest wykrywana w badaniu lekarskim, z cza-
sem jednak daje charakterystyczne objawy 
związane z uszkodzeniem nerwów, głównie 
w dystalnych (obwodowych) częściach ciała 
– stopach i dłoniach. Często do rozpoznania 
dodaje się jeszcze określenie „symetryczna”, 
ponieważ występuje po obu stronach ciała. 
W przebiegu polineuropatii cukrzycowej 
dochodzi do utraty czucia dotyku, wibra-
cji, temperatury i bólu. Charakterystyczne 
objawy, odczuwane głównie w stopach, ale 
także w dłoniach, to mrowienie, drętwienie, 
cierpnięcie, kłucie, uczucie porażenia prą-
dem i odczucie zimnych, a czasem bardzo 
gorących stóp; chorzy mogą odczuwać rów-
nież pieczenie i parzenie. W zaawansowanej 
chorobie występuje piekący, przeszywający 
ból. objawy nasilają się w nocy, po położe-
niu się do łóżka; pacjenci często się odkry-
wają, bo „pościel ich uraża”. Przyczyną jest 
przeczulica – lekki dotyk odczuwany jest ja-
ko bardzo nieprzyjemny. dodatkowo mogą 
występować kurcze mięśni kończyn dolnych. 

Retinopatia cukrzycowa

 kiedy mówi się o zmianach ocznych 
w przebiegu cukrzycy, często ma się na 
myśli retinopatię cukrzycową. inne zmiany, 
częściej występujące u chorych na cukrzycę, 
to zaćma i jaskra wtórna. retinopatia cukrzy-
cowa oznacza patologię (zmiany) w siatków-
ce. Główną przyczyną niekorzystnych zmian, 
zachodzących w oczach u osób chorujących 
na cukrzycę, jest brak wyrównania metabo-
licznego cukrzycy (wysokie glikemie). inne 
czynniki ryzyka wystąpienia retinopatii cu-

krzycowej to długi wywiad cukrzycy, okres 
dojrzewania, nadciśnienie tętnicze, wysokie 
stężenia lipidów (cholesterol, triglicerydy) 
w surowicy krwi, współistnienie nefropatii 
cukrzycowej, operacja zaćmy oraz okres 
ciąży u kobiet z tzw. cukrzycą przedciążową 
(nie dotyczy to cukrzycy, która po raz pierw-
szy wystąpiła w okresie ciąży, czyli cukrzycy 
ciążowej). 

Zaćma i jaskra

 zaćma (katarakta) to zmętnienia w so-
czewkach utrudniające dostęp promienia 
światła do siatkówki. U chorych na cukrzycę 
zaćma występuje częściej niż u osób na nią 
nie chorujących. Początkowo stosuje się kro-
ple oczne, zmniejszające postęp choroby. 
zaawansowaną zaćmę leczy się operacyjnie, 
usuwa się zmętniałą soczewkę, a w jej miej-
sce wstawia sztuczną. zabieg ten przeprowa-
dza się zwykle w znieczuleniu miejscowym. 

Jaskra może wystąpić u chorego na cukrzy-
cę, u którego rozwinęły się już zaawansowane 
zmiany cukrzycowe w gałkach ocznych. two-
rzenie się nowych naczyń w obrębie tęczówki 
(tzw. rubeosis iridis) powoduje zaburzenia 
przepływu w kącie przedniej komory oka, 
czego efektem jest wzrost ciśnienia w gał-
kach ocznych. objawem jest pieczenie i ból 
gałek ocznych. W leczeniu stosuje się krople 
zmniejszające ciśnienie w gałkach ocznych. 

Makulopatia cukrzycowa

 Makulopatia oznacza patologię plamki 
(plamka po łac. macula). Plamka to miejsce 
w siatkówce, na które pada promień światła; 
odpowiada za widzenie. zmiany w  obrębie 
plamki blokują dopływ światła. Makulopatia 
zawsze wiąże się z upośledzeniem ostrości 
widzenia. 
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kącik kulinarny

pierogi z ricottą 
i łososiem  
(około 70 sztuk)

krem z dyni  
z nutą chilli  
i pomarańczy (6 porcji)

Składniki
 � dynia 3 kg
 � cebula 150 g
 � olej 50 ml
 � marchew 200 g
 � papryczka chilli świeża 10 g
 � mleczko kokosowe 650 ml
 � pestki dyni 20 g
 � skórka pomarańczowa  

kandyzowana 100 g
 � sos chilli sriracha – do smaku
 � pomarańcza 1 sztuka

dynię obieramy, usuwamy pestki 
i kroimy miąższ na małe kawałki. 
Marchewkę obraną kroimy w plastry 
i układamy razem z dynią na blaszce. 
Wkładamy do rozgrzanego piekarnika 
do 180°C na około 10 minut. Cebulę 
kroimy na drobną kostkę i smażymy 
na oleju na złoty kolor. do większego 
garnka wkładamy cebulę, dynię 
i marchewkę, wlewamy mleczko 
kokosowe, gotujemy do momentu 
połączenia smaków, miksujemy 
całość i doprawiamy sosem sriracha 
i solą. do dekoracji używamy 
pestek dyni, skórki kandyzowanej 
z pomarańczy, kilku plasterków 
świeżego chilli i startej skórki ze 
świeżej pomarańczy.

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

Ciasto:
 � 1 kg mąki
 � 2 jaja
 � 0,5 l mleka
 � szczypta soli

Farsz:
 � ser ricotta 1 kg
 � 0,5 kg świeżego  

fileta z łososia
 � 200 g wędzonego 

 fileta z łososia

 � 50 g pomidorów 
suszonych

 � starta skórka 
z dwóch limonek

 � 1 pęczek koperku
 � sól, pieprz 

cytrynowy

Sos:
 � 0,5 l śmietany 

30%
 � 100 g chrzanu
 � 20 g masła

Składniki na ciasto łączymy i wyrabiamy 
na gładką, plastyczną masę. Świeżego 
łososia i koperek siekamy na drobno, 
wędzonego kroimy w drobną kostkę. 
Pomidory kroimy w paseczki. 
Wszystko łączymy, dodajemy ser 
ricotta i skórkę z limonki i odrobinę 
soku z limonki, delikatnie mieszamy 
składniki. Przyprawiamy solą i pieprzem 
cytrynowym do smaku. zawijamy farsz 
w pierogi i gotujemy około 5 minut 
na wolnym ogniu. Smażymy chrzan 
na maśle około 1 minuty, zalewamy 
śmietanką i doprawiamy solą do smaku, 
redukujemy do uzyskania konsystencji 
sosu. Pierogi polewamy sosem.
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