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Po raz kolejny mamy przyjemność oddać 
w Państwa ręce zbiór wyselekcjonowanych 
artykułów dotyczących tematyki zdrowotnej. 
W bieżącym numerze zdecydowaliśmy się 
poświęcić sporo uwagi aspektom kobiecości. 
Temat ten pojawia się coraz częściej na łamach 
różnych wydawnictw, zyskując na popularności 
oraz budząc pewne kontrowersje. Zachęcam 
do zapoznania się z punktem widzenia przed-
stawionym w bieżącym numerze.

miesiące wiosenne i letnie to okres zwięk-
szonej liczby zachorowań na infekcje intym-
ne. W ostatnim czasie znacząco zwiększyła 
się ilość środków dostępnych w aptece bez 
recepty. Pacjentki mają teraz możliwość po-
radzenia sobie z pierwszymi objawami bez 
konieczności wizyty u lekarza, bardzo często 
wystarczy konsultacja z farmaceutą. 

kolejny sezonowy problem, który dotyka co-
raz większą cześć populacji, to alergia. Zmiana 
warunków życia sprawia, że przybywa pacjentów 
cierpiących na to schorzenie. Ponieważ z roku 
na rok w aptekach przybywa coraz więcej no-
woczesnych leków przeciwalergicznych, w tym 
przypadku również konsultacja z farmaceutą 
może okazać się wystarczającym rozwiązaniem. 

mam nadzieję, że mimo pogody zachęca-
jącej do spędzania każdej wolnej chwili na 
świeżym powietrzu, zdecydują się Państwo 
poświecić trochę wolnego czasu na lekturę 
naszego kwartalnika.

Życzę przyjemnej lektury!
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Anemia
symptomy, których nie należy 

lekceważyć

Jak się okazuje, przypadłość ta do-
skwiera dość sporej liczbie osób, 
które uważają się za zupełnie zdro-

we i często w ogóle nie zauważają drob-
nych, ale dość istotnych oznak tej choroby. 
Nazywana również niedokrwistością ane-
mia może doprowadzić do poważnej dys-
funkcji całego organizmu. Zazwyczaj uważa 
się, że chorują osoby niedożywione, wy-
chudzone, a tymczasem okazuje się, że 
w równym stopniu zapadają na nią osoby 
z prawidłową masą ciała, a także nieco 
cięższe.

Najczęstszą przyczyną są niedobory 
takich związków jak: żelazo, kwas foliowy 
i witamina B12, a także nadmierna utrata 
krwi i niektóre choroby, np. wrzody żołąd-
ka, celiakia czy niedoczynność tarczycy. 
Objawy anemii we wczesnym stadium cho-
roby najczęściej lekceważymy, zrzucając 
to na konto zmęczenia codziennymi obo-
wiązkami i brakiem czasu na odpoczynek. 
Choroba jest nazywana niedokrwistością 
ze względu na niską liczbę czerwonych 
krwinek lub ich zmniejszoną zdolność 

transportowania tlenu do komórek, tak aby 
w pełni zaspokoić potrzeby fizjologiczne 
organizmu. 

Choroba ma dość niespecyficzne symp-
tomy, które mogą występować pojedynczo, 
co znacznie komplikuje postawienie pra-
widłowej diagnozy przez lekarza. 

Niepokojące sygnały to:

 � ciągłe zmęczenie, które występuje nie-
zależnie od ilości przespanych godzin,

 � bóle głowy charakteryzujące się tym, iż 
nawet po przyjęciu środka przeciwbólo-
wego ból ustępuje na krótko i powraca 
za jakiś czas; jest to skutkiem rozsze-
rzania naczyń tętniczych w głowie, które 
za cenę ochrony mózgu przed niedo-
tlenieniem powodują ucisk i ból,

 � niemiarowe bicie serca – kołatanie - wy-
stąpienie tego objawu świadczy o za-
awansowanym stadium anemii i niesie 
za sobą konieczność wizyty u specjali-
sty, nawet kardiologa,

 � obfite miesiączki – powodują większą 
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niż przyjęta norma utratę krwi, co niesie 
konsekwencje chorobowe. Jeśli mowa 
o utracie krwi, to należy również mieć 
na uwadze zabiegi czy operacje, pod-
czas których niekiedy konieczne jest 
uzupełnienie ilości krwi, celem rege-
neracji całego organizmu,

 � zmiany nastroju - jest to najbardziej 
niecharakterystyczny symptom, ale 
nie mniej ważny niż pozostałe i bardzo 
często lekceważony ze względu na przy-
zwyczajenie do stresu towarzyszącego 
niemal na każdym kroku na tyle, że zde-
nerwowanie czy kłopoty z koncentracją 
podciągamy raczej pod ten aspekt ży-
cia, a nie umiejscawiamy jako chorobę, 
a tym bardziej niedokrwistość,

 � bladość skóry i błon śluzowych - skó-
ra jest nie tylko blada, ale także sucha 
i szorstka, natomiast błony śluzowe, 

którym zabarwienie nadaje hemoglo-
bina zawarta w krwinkach, stają się 
nienaturalnie blade i pojawia się bo-
lesność dziąseł czy języka,

 � wypadanie włosów, łamliwość paznokci, 
zajady w kącikach ust - organizm sam 
wybiera mózg czy serce jako „ważniej-
sze” i priorytetowe miejsca dostawy 
potrzebnej ilości tlenu, zatem włosy 
czy paznokcie są trochę dalej na „tra-
sie” transportu. Skutkuje to przede 
wszystkim nieestetycznym wyglądem 
powyższych, a co za tym idzie, niekom-
fortowym samopoczuciem pacjenta. 
Także bolesne ranki powstające w ką-
cikach ust, tzw. zajady, niestety z reguły 
nie goją się po użyciu specyfików, np. 
maści. Problem zniknie, jeśli uzupełni-
my poziom brakujących mikroelemen- 
tów.

niepokojącym sygnałem, mogącym 
wskazywać na anemię, może być ciągłe 

zmęczenie, które występuje niezależnie 
od ilości przespanych godzin
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Badania

aby lekarz stwierdził wystąpienie niedokrwi-
stości, konieczne jest wykonanie podstawo-
wego badania krwi - morfologii i dodatkowo 
oznaczenie poziomu żelaza i witaminy B12. Tę 
ostatnią można aplikować jedynie w posta-
ci dość bolesnych zastrzyków, które o wiele 
lepiej i szybciej uzupełniają niedobór tej 
ważnej witaminy niż preparaty w tabletkach.

Leczenie

Najlepszą alternatywą jest oczywiście zmia-
na diety, tak aby znalazły się w niej zwięk-
szone ilości pożądanych składników. I tak 
najważniejszym do uzupełnienia jest poziom 
żelaza. Bogate w ten pierwiastek są przede 
wszystkim: podroby, czerwone mięso i ryby, 
a także produkty mleczne, jaja - szczególnie 
żółtka, pietruszka czy szpinak. Powinniśmy 
także jeść brokuły i rośliny strączkowe, które 

oprócz tego, że obfitują w białko, zawierają 
naprawdę solidne dawki żelaza. Co istotne, 
żelazo wchłania się lepiej w obecności wita-
miny C, tak więc można bez obaw pić wodę 
z sokiem z cytryny w zasadzie na krótko przed 
przyjęciem żelaza. absolutnie zakazane jest 
popijanie tabletek z żelazem colą, kawą czy 
herbatą. Zawarte w tych napojach kofeina 
czy teina znacznie utrudniają przyswajanie 
go przez nasz organizm.

Zdarza się, że sama dieta to za mało, aby 
znacznie poprawić wyniki i wyleczyć anemię. 
lekarz wówczas ordynuje konkretne prepa-
raty, np. w tabletkach czy też w syropie - dla 
dzieci, które dość szybko uzupełnią niedobór 
minerału w organizmie. Niestety w tym przy-
padku nie obejdzie się bez minusów, bowiem 
preparaty żelaza często powodują zaparcia, 
którym na szczęście można zapobiec dostar-
czając organizmowi sporych dawek błonnika.

M.S.

Zdarza się, że sama dieta 
to za mało, aby znacznie 

poprawić wyniki i wyleczyć 
anemię. Lekarz wówczas 

ordynuje konkretne 
preparaty, np. w tabletkach 

czy też w syropie - dla dzieci, 
które dość szybko uzupełnią 

niedobór minerału 
w organizmie. 
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Czynniki obecne we krwi,  
które obrazują  
występowanie anemii: 

• RBC - czerwone krwinki – norma 4,0-5,4M/
ul - niższy wynik świadczy o anemii

• MCV - erytrocyty – norma 80-97fl. Wynik powyżej to efekt 
anemii spowodowanej brakiem witaminy B12 lub kwasu 
foliowego, a wartości poniżej świadczą o niedoborze żelaza

• HGB – hemoglobina - norma 6,8-9,3mmol/l lub 
12-16g/dl. Niskie wartości sugerują anemię

mCHC - średnia zawartość hemoglobiny 
w krwince - norma 31-36g/dl

• HTC hematokryt - norma 37-47%. Wartość zależy od stanu 
nawodnienia organizmu, niskie wartości przemawiają za anemią.

r e k l a m a
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Atopowe
zapalenie

skóry
Atopowe zapalenie skóry (AZS) to 

przewlekła, zapalna choroba skóry. AZS to 
choroba cywilizacyjna, której źródło leży 

głównie w genach
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Najwięcej nieprawidłowych reakcji 
organizmu pochodzi z narządów 
bezpośrednio kontaktujących się 

z alergenami zewnętrznymi z układu od-
dechowego, przewodu pokarmowego oraz 
skóry. atopowe zapalenie skóry to choroba 
o nawrotowym charakterze. dla jej prze-
biegu charakterystyczne są przeplatające 
się cykle wyciszenia objawów z okresami 
zaostrzenia symptomów. Chorobie tej towa-
rzyszą również zaburzenia funkcjonowania 
układu immunologicznego i zmiany w fizjo-
logii i budowie skóry. AZS może pojawić się 
w każdym wieku, może też występować całe 
życie. Objawy, charakter zmian oraz ich loka-
lizacja podzielone są umownie na trzy fazy 
odpowiadające przedziałowi wiekowemu:

 � okres niemowlęcy  
(od 6 miesiąca do 2 lat),

 � okres dziecięcy (od 3 do 11 lat),
 � okres młodzieżowy i dorosły (od 

okresu dojrzewania przez całe życie).
 

Skóra małych dzieci jest znacznie bardziej 
podatna na różne podrażnienia, wysuszenie 
i zakażenie. Od zewnątrz chroni ją cienki, nie-
rozwinięty jeszcze naskórek, który nie stano-
wi wystarczająco szczelnej bariery. Z jednej 
strony woda łatwo z niego odparowuje, przez 
co skóra łatwiej ulega przesuszeniu, z drugiej 
substancje aktywne swobodniej przenikają 
przez naskórek. Ochronny płaszcz dopiero się 
formuje i charakteryzuje się mniejszą ilością 
lipidów. Skóra dziecka posiada neutralne pH 
i nie jest w stanie skutecznie bronić się przed 
niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi. de-
likatna, gładka, miękka i niezniszczona przez 
czynniki zewnętrzne skóra małego człowieka 
wymaga szczególnej ochrony. Pierwsze symp-
tomy AZS zazwyczaj pojawiają się na twarzy, 
potem na szyi, rozszerzają się na tułów. Poja-
wia się szorstkość, grudki, strupy i nadżerki. 

Tym objawom towarzyszy świąd, który zakłóca 
spokojny sen i wielokrotnie dziecko budzi się 
z płaczem. Zmiany skórne często sączą się, 
w wyniku czego ulegają wtórnemu zakażeniu. 
Czasami problemy te mogą ustąpić samo-
istnie do 2 roku życia, ale fakt pojawienia się 
atopowego zapalenia skóry zwiększa ryzyko 
rozwoju innych chorób alergicznych. W kolej-
nym etapie życia, czyli w okresie dziecięcym, 
w szeregu przypadków występują zmiany w po-
staci pogrubienia skóry w wyniku drapania 
i przewlekłego stanu zapalnego, natomiast 
rzadziej spotyka się zmiany sączące. Zmiany 
pojawiają się na rękach, stopach, wokół nad-
garstków i kostek oraz w zgięciach łokciowych 
i podkolanowych. Gojenie się zmian skórnych 
utrudniają pot, otarcia i urazy, co sprzyja po-
wtórnym zakażeniom, komplikując przebieg 
choroby. W okresie przejściowym pojawić się 
mogą przebarwienia skóry.

KIEDY MŁODY CZŁOWIEK DOJRZEWA, 
zaosTrzenia oBjawów CHoroBy 
PRZEPLATAJą SIę Z OKRESAMI SAMO-
isTnyCH usTąpień oznak. W czasie 
wznowień skóra jest szorstka, sucha, pogru-
biona i lekko brązowa. mogą pojawiać się 
nacieki zapalne, krwiste strupy oraz przeczo-
sy, które powstają na skórze w wyniku me-
chanicznych urazów, na przykład drapania. 
Zmiany skórne występują symetrycznie i są 
zlokalizowane na twarzy, na górnych częściach 
ramion i pleców, na kończynach oraz grzbie-
towych powierzchniach rąk i stóp, grzbietach 
palców rąk i stóp. W czasie, kiedy występu-
ją chorobowe zmiany na skórze, wszystkim 
objawom towarzyszy dokuczliwy, zwłaszcza 
w nocy, świąd, który powoduje bezsenność, 
zmęczenie i drażliwość.

BADANIA WYKAZUJą, ŻE CZYNNIKI 
GENETYCZNE MAJą DUŻY WPŁYW NA 



10 Porady z aPtekiwww.poradyzapteki.pl

wysTąpienie zMian skórnyCH. Udo-
wodniono, że jeśli oboje rodziców choruje na 
AZS, to prawdopodobieństwo wystąpienia 
schorzenia u dziecka wynosi nawet 80%. Kiedy 
jeden z rodziców, to ryzyko zachorowania jest 
mniejsze i wynosi od 20% do 40% (stwierdze-
nie atopii u matki jest większym czynnikiem 
ryzyka niż u ojca). Atopowe zapalenie skóry 
występuje częściej u bliźniąt jednojajowych 
niż dwujajowych.

CIEKAWYM ZJAWISKIEM JEST FAKT, ŻE 
największy odseTek CHoryCH na azs 
To MieszkańCy wysoko uprzeMysło-
wionyCH krajów. dowodzi to, że czynniki 
środowiskowe zdają się mieć duże znaczenie 
w rozwoju schorzenia. Związki chemiczne znaj-
dujące się w powietrzu i glebie znacząco osła-
biają układ immunologiczny i w związku z tym 
zaburzają mechanizmy obronne. Organizm 
ludzki jest osłabiony i zmuszony do intensyw-
nej obrony przed niekorzystnymi alergenami 
i jego bunt jest oczywisty. do tego docho-
dzą czynniki drażniące pod postacią płynów 
i proszków do prania, wybielaczy, odświeżaczy, 
substancji do pielęgnacji mebli, konserwanty, 
dym. Nawet mydło, z którym mamy do czynie-
nia wielokrotnie każdego dnia, ma wpływ na 
kondycję skóry. Nie bez znaczenia jest twar-
dość wody i mechaniczne podrażnienia skóry, 
które powodują np. szorstkie, wełniane tkani-
ny. Wszystkie czynniki chemiczne oczywiście 
dbają o czystość, ale destabilizują cieniutką 
warstwę ochronną naszej skóry.

 Pyłki roślin, roztocza i alergeny wystę-
pujące w sierści zwierząt, alergeny pocho-
dzenia grzybiczego i bakteryjnego, mogą 
mieć wpływ na rozwój atopowego zapalenia 
skóry. Nawet 20% cierpiących na to scho-
rzenie (głównie dzieci do 4. roku życia) ma 
jednocześnie alergię pokarmową. Wysoka 
temperatura powietrza czy wilgotność, 
wpływają na nadmierne pocenie się, a to 
może nasilać objawy. Warunki klimatyczne 

NAjbARdzIEj zAgAdKOWA jEST 
zALEŻNOśĆ POMIędzY STANEM 

PSYCHICzNYM, A ATOPOWYM 
zAPALENIEM SKÓRY. 

naukowcy dowiedli, że osoby 
chore na azs tuż przed 

wystąpieniem lub nawrotem 
objawów choroby 

doświadczały wysokiej 
liczby stresujących sytuacji. 
w takich sytuacjach można 
doszukiwać się błędnego 
koła, ponieważ atopowe 

zapalenie to przecież 
widoczne zmiany na skórze. 

dyskomfort związany 
z nieatrakcyjnym wyglądem 

skóry zawsze towarzyszy azs, 
a przecież nie funkcjonujemy 

w samotni, tylko wśród 
ludzi, gdzie trudno ukryć 

zmiany skórne. trzeba sobie 
uświadomić z jakimi emocjami 

w codziennym życiu muszą 
radzić sobie osoby cierpiące 
na atopowe zapalenie skóry.
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Przyczyny wywołujące 
atopowe zapalenie 

skóry są złożone i nie 
do końca zbadane. 

Różne czynniki 
warunkują podatność 
na atopowe zapalenie 

skóry. Wśród nich 
warunki genetyczne, 

środowiskowe, 
klimatyczne, drażniące, 

alergeny pokarmowe, 
psychogenne 

i powietrznopochodne.

wpływają także na wzrost i różnorodność 
flory i fauny, co determinuje rodzaj i ilość 
alergenów.

CHłodne pory roku nie służą 
CHoryM na azs, Gdyż więCej Czasu 
spędza się w zaMknięTyCH, oGrze-
wanyCH poMieszCzeniaCH, Gdzie 
powieTrze jesT przeważnie suCHe, 
CO WPŁYWA NA PRZESUSZENIE SKóRY, 
A TO WYWOŁUJE śWIąD. 

W zakamarkach pomieszczeń gromadzą 
się alergeny kurzu i grzybów pleśniowych. 
Te ostatnie znajdują się np. w suszonych 
w mieszkaniu ubraniach i w roślinach donicz-
kowych. W okresie jesienno-zimowym ubie-
ramy się coraz cieplej i możemy doprowadzić 
do przegrzania ciała. W lutym rozpoczyna 
się okres pylenia drzew (olcha, leszczyna), 
co może zaostrzyć objawy zapalne.

Skóra chorych na AZS, na skutek niepra-
widłowego metabolizmu lipidów naskórka, 
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jest pozbawiona naturalnej bariery ochron-
nej i związku z tym wymusza specjalny tryb 
życia. Tylko staranna pielęgnacja i unikanie 
czynników drażniących poprawia stan prze-
suszonej skóry. dziecku z AZS nie pomoże 
zwykły balsam do ciała, ponieważ jego skórę 
należy natłuścić emolientem. emolient to pre-
parat, który pomaga wytwarzać na skórze film 
lipidowy zabezpieczający przed nadmierną 
utratą wody i wzmacniający barierę lipidów. 
emolientów w postaci żelu, emulsji czy oliwki 
używa się również do kąpieli i mycia. Po kąpieli 
ciało dziecka należy delikatnie osuszyć, przy-
kładając ręcznik do skóry i nałożyć preparat 
natłuszczający. Preparaty pielęgnacyjne na-
leży kupować w aptekach i zawsze wybierać 
te, które przeznaczone są do skóry atopowej, 
ponieważ produkty te nawilżają i natłuszczają 
skórę oraz łagodzą świąd.

każdy człowiek z atopowym zapaleniem 
skóry chcąc właściwie funkcjonować, po-
winien unikać czynników sprawczych, czyli 
alergenów wyzwalających objawy choro-
by. Nawet najlepiej prowadzona pielęgnacja 
nie przyniesie efektów, gdy osoba uczulona 
na przykład na sierść psa będzie z tym psem 
przebywać. W leczeniu miejscowym bardzo 
ważne jest prawidłowe nawilżenie i natłusz-
czenie skóry. Skóra osoby z AZS jest zazwy-
czaj bardzo sucha, gdyż brakuje jej mocznika, 
kwasu gamma - linolenowego oraz ceramidów, 
dlatego trzeba koniecznie dostarczyć braku-
jące składniki z zewnątrz. Najlepiej aplikować 
preparaty z min. 10-procentowym stężeniem 
mocznika, ceramidami oraz wspomnianym 
kwasem, w ciągu 5 min po kąpieli, kiedy skóra 
najefektywniej chłonie dobroczynne składniki. 
kąpiele nie powinny być zbyt częste i z dodat-
kiem olejków nawilżających i natłuszczających, 
przeznaczonych specjalnie dla chorych z AZS. 
Po wyjściu z takiej kąpieli nie należy ścierać 
warstwy olejku ręcznikiem. Najlepiej delikatnie 
przyłożyć go do skóry i suszyć tak, by pozosta-
wić ochronną warstwę. Na tą warstwę należy 

aplikować kremy i maści ze wspominanymi 
składnikami (w ciągu maks. 5 min od wyjścia 
z wanny).

Odpowiednie żywienie to ważna składowa 
leczenia. dieta eliminacyjna polega na wyklu-
czaniu produktów potencjalnie uczulających. 
dzięki temu uzyskujemy doraźny efekt bra-
ku objawów, a w kontekście długofalowego 
stosowania, możemy osiągnąć „odczulenie” 
na dany alergen. W sytuacji, kiedy dziecko 
karmione jest piersią, matka musi przejść 
na dietę eliminacyjną i ograniczać pokarmy 
o największym stopniu alergenności.

tylko staranna pielęgnacja 
i unikanie czynników 

drażniących poprawia stan 
przesuszonej skóry. 
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Co jest przyczyną?
Tkanka tłuszczowa produkuje hormon 

zwany leptyną (ten hormon znajduje się 
w tkance tłuszczowej i zmniejsza apetyt – 
zaburzenia gospodarki leptyną prowadzi 
często do nadwagi i otyłości). Leptyna in-
formuje mózg o zasobach energetycznych 
organizmu. Jest ona sygnałem, którego „za-
nik” (podczas długotrwałego tracenia tkanki 
tłuszczowej) pociąga za sobą nastawienie 
organizmu na przetrwanie głodu. ludzki or-
ganizm jest niezwykle adaptacyjny i potrafi 
zmienić swoje zapotrzebowanie, aby utrzy-
mać homeostazę. dlatego wtedy spowalnia 
metabolizm, „oszczędza” tkankę tłuszczową 
i powoduje głód.

 Niestety wiele popularnych diet milczy 
na temat tej fazy, ponieważ nikt nie jest za-
dowolony z tego, że jego waga „stoi” mimo 
restrykcyjnego trzymania się planu.

Co należy zrobić? 

Po pierwsze, nie denerwuj się, a po drugie 
– dokonaj jakiejś zmiany w dotychczasowym 

zachowaniu żywieniowym bądź w ćwicze-
niach. Nie rób ciągle tych samych rzeczy, 
oczekując odmiennych rezultatów!

jakie zmiany można 
wprowadzić?
 

ŻONgLOWANIE KALORIAMI 
Tak można nazwać proces, w którym sta-

ramy się codziennie spożywać różne ilości 
kalorii przy zachowaniu w konsekwencji tej 
samej ilości w tygodniowym rozliczeniu. Za-
miast spożywania codziennie np. dokładnie 
1800 kcal (w zależności od zapotrzebowa-
nia), zjeść 1500 kcal jednego dnia, a 2100 
następnego. można to łatwo wprowadzić 
jednego dnia obcinając dzienną rację pokar-
mową o połowę, a drugiego dodając połowę. 
Generalnie utrzymuj swoje ciało w niepew-
ności, co nastąpi.

TRENINg SIłOWY

Jeśli nie był do tej pory częścią Twojego 
planu treningowego, to jest właściwy czas, 

Redukujesz

Pięć sposobów na przetrwanie okresu, w którym 
waga ani drgnie (faza plateau)

wagę?
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aby zacząć! Praca mięśni przyczyni się do 
wzmocnienia tkanki kostnej, wzrostu masy 
beztłuszczowej i ostatecznie zwiększy tempo 
przemiany materii. I o to nam chodzi! 

 zMIEń MONOTONIę ĆWICzEń! 

Jeśli do tej pory uprawiałeś jogging 
– spróbuj jazdy na rowerze albo 
pływania – czegokolwiek, aby 
Twoje ciało zaczęło pracować 
inaczej niż jest przyzwycza-
jone. Jeśli robisz cardio o ni-
skiej intensywności, spróbuj 
interwałów (HIt – High Inten-
sity training). 

zMIEń PRzYzWYCzAjENIA 
bIAłKOWO-WęgLOWOdANOWE 

Brzmi to skomplikowanie, ale takie nie jest. 
Pomysł jest taki, aby zmienić to, co jesz. Jeśli 
Twoja dieta składa się głównie z węglowoda-
nów, przerzuć się na więcej białka. Więc jeśli 
do tej pory na przedpołudniową przekąskę ja-
dałeś węglowodany (np. jabłko), spróbuj zjeść 
kawałek białego sera, jogurt czy inne źródło 
białka. Raz jeszcze: ideą jest to, aby zmienić 
to, co do tej pory było dla Ciebie stałą.

 zMIEń CzęSTOTLIWOśĆ POSIłKÓW 

Jeśli do tej pory jadałeś tylko trzy pełne 
posiłki dziennie – rozpocznij dodawanie 
przekąsek w ciągu dnia (nie jemy więcej! 
Wiąże się to ze zredukowaniem ilości por-
cji w głównych posiłkach). Poprzez częste 
jedzenie - zwiększasz przemianę materii.

 CO jESzCzE? 

Jeśli przydarzy Ci się faza plateau, po pro-
stu wyluzuj i odpuść! Wprowadź parę zmian 
i, co ważne, słuchaj swojej intuicji, czasem 
ciało wie, czego potrzeba mu najbardziej. 
każdy człowiek jest inny i musimy nauczyć 
się, jak nasz organizm reaguje – indywidu-
alnie – i jak to wykorzystać.
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Zapalenie 
płuc

Płuca u człowieka to parzysty narząd znajdujący 
się w klatce piersiowej. W organizmie człowieka 
występuje prawe płuco, które jest trzypłatowe, 

 i płuco lewe, dwupłatowe
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Z drowe płuca dorosłego człowieka 
mieszczą około 5-6 litrów powietrza. 
W płucach następuje pobieranie tle-

nu z powietrza do krwi oraz wydalanie z krwi 
do powietrza dwutlenku węgla. Zdrowe płuca 
wykonują 16-24 oddechów na minutę.

 Płuca, tak jak każdy organ, narażone są 
na różne choroby. Jedną z nich jest zapa-
lenie płuc, które jest chorobą o charaktery-
stycznym obrazie klinicznym, znanym już od 
starożytności (Hipokrates). Obraz kliniczny 
znany był medykom od dawna, ale etiologia 
pozostawała przez długi czas nieodgadnio-
na. dopiero w XIX wieku rozwój bakteriologii 
doprowadził do odkrycia drobnoustrojów 
chorobotwórczych. Pionierem w tej dzie-
dzinie był ludwik Pasteur, który wyhodował 
z plwociny bakterię powodującą zapalenie 
płuc. Natomiast przełomem w leczeniu cho-
rób powodowanych przez bakterie, w tym za-

palenia płuc, było odkrycie penicyliny przez 
aleksandra Fleminga.

 konsekwencją choroby jest zmniejsze-
nie powierzchni płuc, duszność, przyspie-
szony oddech, czasem sinica. zapalenie 
płuc często jest powikłaniem chorób za-
kaźnych, ale występuje też samoistnie, 
np. w wyniku zakażenia bakteryjnego. 
każdy rodzaj choroby wymaga innego 
leczenia.

Najważniejszym czynnikiem ryzyka wystą-
pienia zapalenia płuc jest wiek. Szczególnie 
narażone są niemowlęta oraz osoby powyżej 
65 roku życia. Alkoholizm, palenie tytoniu czy 
niedożywienie również mogą mieć wpływ 
na rozwój choroby. Bardziej narażone mogą 
być osoby z obniżoną odpornością (chore na 
cukrzycę, zakażone wirusem HIV, leczone 
glikokortykosteroidami czy cytostatykami 
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oraz w trakcie radioterapii) czy ze współist-
niejącymi chorobami płuc takimi jak POCHP, 
rozstrzenie oskrzeli, nerek, ze schorzeniami 
układu krążenia lub neurologicznymi.

 Zapalenie płuc, według czynnika wywołu-
jącego chorobę, możemy podzielić na: wi-
rusowe, bakteryjne, atypowe zapalenie płuc 
będące wynikiem oddziaływania na organizm 
nietypowych drobnoustrojów, grzybicze, aler-
giczne, chemiczne.

Wirusowe zapalenia płuc

 Wirusowe zapalenie płuc może pozo-
stać długo niezauważone, bo daje znacznie 
mniej charakterystyczne objawy niż bakte-
ryjne zapalenie płuc. może nie być nie tylko 
gorączki czy kaszlu. lekarz nie słyszy zmian 
w płucach nawet badając nas stetoskopem. 
Jedyną widoczną oznaką wirusowego zapa-
lenia płuc może być osłabienie organizmu, 
senność, łatwe męczenie się przy niewiel-
kim wysiłku oraz złe samopoczucie, zlewne 
poty, duszność. W takiej sytuacji należy zro-
bić odpowiednie badanie krwi. Ostatecznie 
wątpliwości może rozstrzygnąć prześwietle-
nie płuc, na którym będą widoczne zmiany 
chorobowe. Częstą przyczyną wirusowego 
zapalenia płuc jest wirus grypy, czasem ade-
nowirusy. Przy wirusowym zapaleniu płuc za-
leca się choremu wypoczynek i podaje się 
witaminy. Nie można jednak leżeć w łóżku, 
bo to pogarsza i tak już upośledzoną wen-
tylację i osłabia serce. Jeśli chory nie ma 
gorączki, może nawet wychodzić na krótkie 
spacery by poprawić wentylację płuc.

Bakteryjne zapalenie płuc

Bakteryjne zapalenie płuc to schorzenie, 
które zazwyczaj przebiega bardziej gwałtow-
nie, niż infekcja pochodzenia wirusowego. 
dlatego też często łatwiej jest postawić wła-
ściwą diagnozę. Zmiany w płucach spowodo-
wane przez bakterie są nie tylko widoczne na 
badaniu radiologicznym, ale również można 
je usłyszeć podczas standardowego lekar-
skiego badania stetoskopem. Objawy bakte-
ryjnego zapalenia płuc to przede wszystkim 
mocny kaszel – na początku suchy, a potem 
mokry. Często zdarza się również wysoka 
gorączka, powyżej 38 stopni Celsjusza, co 
jest charakterystyczne dla wielu infekcji bak-
teryjnych. Podczas trwania infekcji mogą 
pojawić się również dolegliwości ze stro-
ny układu pokarmowego oraz bóle pleców. 

Typowe 
objawy kliniczne 

zapalenia płuc to: kaszel 
(często z odkrztuszaniem 

ropnej plwociny), gorączka, 
dreszcze, złe samopoczucie, poty, 
ból w klatce piersiowej, zwykle 

zlokalizowany nie za mostkiem, 
tylko w bocznych częściach klatki 

piersiowej i nasilający się przy 
głębokim oddychaniu lub 
kaszlu. U części chorych 

występuje duszność
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W przypadku małych dzieci można zauważyć 
brak apetytu i osłabienie oraz bardzo duży 
katar. Gorączka w przypadku najmłodszych 
może wcale nie wystąpić, dlatego należy 
zachować czujność nawet w przypadku, gdy 
objawy przypominają zwykłe przeziębienie. 
Bakteryjne zapalenie płuc może być spo-
wodowane działaniem paciorkowców lub, 
o wiele rzadziej, gronkowcami. Tego typu 
infekcja może być pierwotna, czyli infekcja 
od razu jest bakteryjna, lub wtórna, w przy-
padku, gdy choroba jest powikłaniem po-
wirusowym zapalenia płuc. leczenie tego 
schorzenia metodami domowymi nie jest 
możliwe – brak odpowiedniego antybiotyku 
zazwyczaj kończy się powikłaniem, często 
jest również powodem śmierci.

 Znanych jest bardzo wiele szczepów bak-
terii, wirusów i innych mikroorganizmów od-
powiedzialnych za wywołanie zapalenia płuc. 
Bardzo często nie udaje się ustalić, który 
drobnoustrój jest winny, jednak większość 
zapaleń płuc powodowana jest przez Strep-
tococcus pneumoniae. Zapalenie wywołane 
przez tę bakterię powoduje typowe objawy.

 Grzybicze zapalenia płuc

Grzybicze zapalenia płuc występują za-
zwyczaj u osób z obniżoną odpornością, na 
przykład leczonych lekami immunosupre-
syjnymi, czy u chorych po przeszczepach.

Zachłystowe zapalenie płuc

Zachłystowe zapalenie płuc powstaje w wy-
niku aspiracji bakterii z przewodu pokarmo-
wego do oskrzeli i płuc. może to nastąpić 
na przykład u osób cierpiących na refluks 
żołądkowo-przełykowy albo u osób karmio-
nych na leżąco.

 Czasem zapalenie płuc może prze-
biegać nietypowo: bezgorączkowo, z za-
chowaniem sprawności. Jedynym objawem 
zapalenia może być długo utrzymujący się 
kaszel oraz zmiany osłuchowe. ludzie w po-
deszłym wieku tak właśnie mogą przechodzić 
zapalenie płuc, co jest trudniejsze do zdia-
gnozowania. Na przykład jedynym objawem 
choroby u starszych osób może być pogor-
szenie stanu psychicznego, splątanie, sen-
ność, drażliwość, odmawianie przyjmowania 
płynów czy posiłków.

  Bardzo często do zapalenia płuc do-
chodzi w wyniku niewłaściwego leczenia 
grypy czy zapalenia oskrzeli. Osoba cho-
ra może przekazać innym złośliwego wirusa 
lub bakterię, najczęściej drogą kropelkową, 
np. w wyniku kaszlu czy podania rąk, w które 
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wcześniej kichnęła. Wystarczy, że będziemy 
przebywać z chorym w jednym pomieszcze-
niu i też zachorujemy. Jeśli mamy silny or-
ganizm, chorobę możemy zablokować – jest 
jednak spora grupa osób, które są bardziej 
narażone na uaktywnienie się choroby.

jeśli zapalenie płuc ma etiologię bak-
teryjną, wówczas stosuje się doustnie 
antybiotykoterapię. W większości przy-
padków trwa ona 7 dni. Należy przyjmować 
antybiotyk ściśle według zaleceń lekarza, 
a w przypadku wystąpienia uczulenia na 
antybiotyk należy niezwłocznie skontakto-
wać się z lekarzem. Bardzo ważne w trakcie 
antybiotykoterapii jest przyjmowanie leków 
osłonowych, zawierających kultury bakterii, 
by nie spowodować wyjałowienia przewodu 
pokarmowego. można dodatkowo spożywać 
produkty bogate w żywe kultury bakterii, takie 
jak kefiry i jogurty. Podstawą leczenia ambu-
latoryjnego jest zaprzestanie palenia tytoniu, 
odpoczynek, picie dużej ilości płynów.

leczenie szpitalne zapalenia płuc polega 
na tlenoterapii pod kontrolą saturacji oraz 
wyników gazometrii krwi tętniczej, przetacza-
niu dożylnie płynów, podawaniu antybiotyku 
według wyników posiewu, zazwyczaj drogą 
dożylną. antybiotykoterapia trwa 7–14 dni, ale 
w niektórych przypadkach nawet 3 tygodnie. 

rekonwalescencja jest równie ważna jak 
samo leczenie. Nawet jeśli kuracja antybio-
tykowa przynosi widoczne efekty i zbliża się 
ku końcowi, a pacjent czuje się coraz lepiej 
i chciałby od razu wrócić do codziennych 
obowiązków, należy wstrzymać się jeszcze 
przez jakiś czas i zrobić sobie krótki urlop na 
okres rekonwalescencji. Przy zapaleniu płuc 
jest to bardzo ważne, głównie ze względu na 
powikłania, które mogą nastąpić po niedole-
czonej do końca chorobie, jak i na możliwość 
powtarzania się tej przypadłości.

Leczenie szpitalne 
zapalenia płuc polega na 
tlenoterapii pod kontrolą 
saturacji oraz wyników 

gazometrii krwi 
tętniczej, przetaczaniu 

dożylnie płynów, 
podawaniu antybiotyku 

według wyników 
posiewu, zazwyczaj 

drogą dożylną.
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Jak wygląda prawidłowa flora 
bakteryjna? 

 Zdrowy organizm zasiedlają miliony do-
broczynnych bakterii kwasu mlekowego, 
dotyczy to zarówno układu pokarmowego, 
jak i moczowo-płciowego. Bakterie te peł-
nią szereg ważnych funkcji w organizmie,  
m. in. utrzymują naturalną równowagę mikro-
biologiczną, zapobiegają niedyspozycjom 
i przykrym dolegliwościom układu pokarmo-
wego i rozrodczego, podnoszą odporność 
organizmu, biorą udział w syntezie witamin, 
mikroelementów oraz poprawiają przemia-
nę materii. 

Przyczyny problemów 
intymnych

 75% kobiet co najmniej raz w życiu ma pro-
blemy intymne. Aż u 40% kobiet problemy 
te nawracają. dlaczego? Przyczyn jest kilka. 
Budowa anatomiczna kobiet predysponuje 
je do problemów intymnych. Ze względu na 
bliskie sąsiedztwo odbytu i pochwy łatwo 
zarazić się niekorzystnymi drobnoustrojami 

Przyczyny infekcji 
intymnych

i sposoby zapobiegania
O miejsca intymne powinniśmy dbać tak samo, 
jak o skórę twarzy czy dłoni. Zdrowie intymne 
jest bardzo ważne, od niego zależy komfort 

życia, współżycia i płodność.

pochodzącymi z jelit. Przyczyną wystąpienia 
problemów intymnych jest zwykle zaburze-
nie naturalnej równowagi mikroflory pochwy. 
Wtedy dochodzi do obniżenia liczby ochron-
nych bakterii lactobacillus, podwyższenia pH 
i osłabienia możliwości obronnych organi-
zmu, a w konsekwencji do namnożenia się 
niekorzystnych bakterii i grzybów. Za zabu-
rzenia równowagi odpowiedzialne są różne 
czynniki jak antybiotyki, stres, dieta bogata 
w cukry czy złe nawyki higieniczne, np. no-
szenie syntetycznej bielizny lub używanie 
gąbek do mycia.
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Kiedy i dlaczego wzrasta ryzyko problemów intymnych? 

MENOPAuzA 

To czas zmian hormonalnych w organizmie, 
kiedy zmniejsza się ilość dobroczynnych 
lactobacillus, a tym samym podwyższa się 
pH okolic intymnych, które stają się bardziej 
narażone na niepożądane drobnoustroje. 
Pochwa staje się mniej elastyczna, mniej 
odporna na mikrouszkodzenia, występuje 
suchość, a problemy intymne nasilają się.

prowadzić do przykrych dolegliwości w obrę-
bie układu pokarmowego (np. rozwolnienia, 
zaparcia, bóle brzucha) oraz moczowo-płcio-
wego (swędzenie, pieczenie, zwiększona 
ilość wydzieliny z pochwy). Badania potwier-
dzają, że aż ,,50% kobiet w wieku rozrod-
czym ma dolegliwości ze strony narządów 
płciowych w czasie i po antybiotykoterapii”.

ANTYKONCEPCjA

aktywne współżycie zwiększa ryzyko wystą-
pienia problemów intymnych, dlatego kobiety 
współżyjące szczególnie powinny troszczyć 
się o miejsca intymne. Stosowanie prezer-
watyw pomaga chronić przed niekorzyst-
nymi bakteriami i wirusami. antykoncepcja 
hormonalna w następstwie zmian stężenia 
hormonów płciowych zwiększają możliwość 
zaburzeń mikroflory pochwy. Stosowanie 
wkładek domacicznych może podwyższyć pH, 
co predysponuje do niedyspozycji intymnych.

POdRÓŻE 

Zmiana klimatu, podwyższona temperatura, 
utrudniona higiena, korzystanie z gorących 
źródeł, saun, jacuzzi, również mogą stworzyć 
warunki dobre dla rozwoju niekorzystnych 
drobnoustrojów i stać się bezpośrednią przy-
czyną niedyspozycji intymnych.

ANTYbIOTYKOTERAPIA

Zastosowanie antybiotyku osłabia natural-
ną mikroflorę układu pokarmowego i moczo-
wo-płciowego. To stwarza korzystne warunki 
do nadmiernego rozwoju niepożądanych 
grzybów i bakterii, a w konsekwencji może 
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CIąŻA

Naturalna produkcja hormonów w ciąży 
obniża odporność organizmu. dodatkowo, 
rozpulchnienie tkanek narządów płciowych, 
podwyższenie pH, spadek liczby ochronnych 
lactobacillus, predysponują do problemów 
intymnych. Ciąża wymaga wzmożonej troski 
o higienę intymną ze względu na zdrowie 
dziecka.

Jak zapobiegać problemom 
intymnym?

 kobiety są chronione przed stanami za-
palnymi pochwy dzięki znajdującym się 
w niej bakteriom, które obniżają pH okolic 
intymnych i utrudniają dostanie się do orga-
nizmu chorobotwórczym bakteriom i grzy-
bom. Najlepszą metodą dbania o zdrowie 
intymne jest jego profilaktyka. dziś jest ona 
łatwa i komfortowa. Zwykle, by uchronić się 
przed infekcjami, wystarczy zastosować od-
powiednie zasady higieny intymnej i włączyć 
do codziennej diety m. in. sprawdzone prepa-
raty zawierające pałeczki kwasu mlekowego 
lactobacillus.

W trosce o zdrowie intymne 
warto na stałe wprowadzić 

odpowiednie zasady intymne:
 � Należy co najmniej dwa razy dziennie 

myć okolicę sromu. do mycia sromu naj-

dogodniejszy jest strumień bieżącej wo-
dy (prysznic lub bidet). Najlepiej używać 
ręcznika przeznaczonego wyłącznie do 
celów intymnych. 

 � mycie i osuszanie okolic intymnych po-
winno się wykonywać w kierunku od przo-
du do tyłu, by unikać przenoszenia infekcji 
z okolicy odbytu. 

 � Należy unikać lub często zmieniać gąbki, 
są siedliskiem drobnoustrojów. 

 � do higieny intymnej powinno się używać 
przeznaczonych do tego celu płynów 
o pH zbliżonym do pH pochwy (pH 5,5). 
W stanach narażenia na problemy intym-
ne warto posmarować okolice intymne 
ochronnym preparatem.

 � Należy ograniczyć stosowanie synte-
tycznej bielizny oraz stringów. Najlepiej 
używać bielizny bawełnianej.

 � Należy unikać irygacji, długich, gorących 
kąpieli i częstego używania tamponów, 
gdyż powodują one zaburzenia ochron-
nej mikroflory.

 � Przy suchości okolic intymnych, otarciach 
i bolesnych stosunkach, należy stosować 
nawilżające żele o niskim pH.

 � Po każdej antybiotykoterapii warto przy-
wrócić naturalną mikroflorę układu po-
karmowego i pochwy stosując preparaty 
probiotyczne (np. prOVag). także w okre-
sach narażenia na problemy intymne war-
to wzmocnić odporność probiotykiem.

 � Przy pierwszych objawach niedyspozycji, 
podrażnieniu, swędzeniu, pieczeniu oko-
lic intymnych, warto zastosować spraw-
dzony probiotyk lub preparat łagodzący 
podrażnienia, np. prOVag żel, oraz udać 
się do ginekologa.

Probiotyki - sprzymierzeńcy 
w walce z bakteriami 

i grzybami
 Warto wspomagać odporność odpo-

wiednimi bakteriami kwasu mlekowego 
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pujących w organizmie człowieka różnią się 
w zależności od miejsca zamieszkania. Jest 
to o tyle istotne, że środowisko pochwy uzu-
pełniane jest o te bakterie, których właśnie 
ubyło, a nie o zupełnie obce szczepy bakte-
rii wyhodowane z materiału biologicznego 
uzyskanego np. od kobiet z USA czy Afryki. 

 Kiedy udać się do lekarza?

 W przypadku pojawienia się infekcji, nie 
zwlekaj z wizytą u ginekologa. Tylko lekarz 
rozpozna jedną z wielu postaci zakażenia 
i zaleci odpowiednie leczenie. dodatkowo 
zarekomenduje też profilaktyczne uzupełnie-
nie naturalnej, dobroczynnej flory bakteryjnej 
środowiska pochwy o wybrane bakterie pro-
biotyczne. Postępowanie takie zmniejszy ry-
zyko rozwoju patogennych bakterii i grzybów, 
które są przyczyną infekcji okolic intymnych 
oraz wzmocni barierę ochronną pochwy i jej 
prawidłowe, kwaśne pH.

(Lactobacillus) obecnymi w preparatach 
probiotycznych. Należy je stosować przy wy-
stąpieniu problemów intymnych oraz w sytu-
acjach podwyższonego ryzyka niedyspozycji 
intymnych. Stosowanie probiotyków gineko-
logicznych naturalnie wzmacnia odporność 
organizmu, pomaga intymnym częściom 
ciała być niedostępnym dla niekorzystnych 
bakterii i grzybów. Należy jednak stosować 
tylko sprawdzone probiotyki, które rekomen-
dują specjaliści. 

W przypadku bakterii probiotycznych, istot-
ne znaczenie ma dopasowanie do populacji, 
w której są stosowane, ze względu na fakt, że 
ilość i proporcje bakterii naturalnie wystę-
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskaza-
nia, 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.

3

4

Nazwa produktu leczniczego: (A) Gynoxin Optima, 200 mg, kapsułka dopochwowa, 
miękka. (B) Gynoxin Uno, 600 mg, kapsułka dopochwowa, miękka. Nazwa powszechnie 
stosowana substancji czynnej: (A, B) Azotan fentikonazolu (Fenticonazoli nitras). Dawka 
substancji czynnej: 1 kapsułka dopochwowa, miękka zawiera: (A) 200 mg azotanu 
fentikonazolu. (B) 600 mg azotanu fentikonazolu. Postać farmaceutyczna: (A, B). 
Kapsułka dopochwowa, miękka. Wskazania do stosowania: (A, B) Drożdżyca błon 
śluzowych narządów płciowych (zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy). 
Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. (B) Gynoxin Uno przeznaczony jest do stosowania 
u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 16 lat. U kobiet w wieku powyżej 60 lat, Gynoxin 
Uno można stosować po konsultacji z lekarzem. Przeciwwskazania: (A, B) Nadwrażliwość 
na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. (B) Gynoxin Uno 
zawiera lecytynę sojową. Jeśli pacjentka jest uczulona na orzeszki ziemne lub soję nie 
powinna stosować tego produktu leczniczego. Podmiot odpowiedzialny: (A, B) Recordati 
Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A., Via Civitali 1, 20148 Mediolan, Włochy.
1. Charakterystyka Produktu Leczniczego Gynoxin® Optima, 200 mg, kapsułka dopo-
chwowa, miękka. Data zatwierdzenia: 09/2020. Odnosi się wyłącznie do czasu stosowa-
nia leku.. 2. Charakterystyka Produktu Leczniczego Gynoxin® Uno, 600 mg, kapsułka do-
pochwowa, miękka. Data zatwierdzenia: 09/2020. Odnosi się wyłącznie do czasu 
stosowania leku.

Stosowanie probiotyków 
ginekologicznych naturalnie 

wzmacnia odporność organizmu, 
pomaga intymnym częściom 
ciała być niedostępnym dla 

niekorzystnych bakterii 
i grzybów.
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mózg kobiety,  
mózg mężczyzny  

– o różnicach między 
kobietami  

a mężczyznami



Dopiero Wiosna Ludów 
w Europie dokonała 
znaczącego postępu 
w sytuacji kobiet (...)
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N a swoim twardym jak kryształ tle, 
kobiety traktowane były – z bólem 
to przyznaję – jako „gatunek spo-

krewniony” z męskim dominatorem. 

wielCy, CyTowani po dziś dzień 
filozofowie, CHoCiażBy arysToTe-
LES, NIE UKRYWALI SWOJEGO MęSKIE-
GO SZOWINIZMU, wykrzykując: „kobieta to 
nieudany mężczyzna”. W starożytności ko-
bieta była zepchnięta do roli dostarczycielki 
uciech, pozbawiona praw i przywilejów, np. 
prawa do nauki. Początek chrześcijaństwa 
niewiele poprawił sytuację kobiet. mężczy-
zna „wystartował” z pozycji uprzywilejowanej, 
to on został ulepiony z gliny przez Stwórcę, 
a dopiero podczas snu, z jego żebra udało 
się Bogu „ulepić” kobietę, ale to mężczyzna 
był Boga podobieństwem, kobieta zaś jego 
marną namiastką. Nowy Testament i słowa 
Jezusa są milsze kobietom, gdyż część z nich 
słuchała jego nauk i nie były dyskryminowa-
ne przez Nauczyciela. 

TYM TROPEM NIE PODąŻYLI JEDNAK 
PóźNIEJSI „OJCOWIE KOśCIOŁA”. dla 
przykładu dowiadujemy się od św. Tomasza 
z Akwinu: „Kobiety są błędem natury... z tym 
ich nadmiarem wilgoci i ich temperaturą 

ciała świadczącą o cielesnym i duchowym 
upośledzeniu... są rodzajem kalekiego, chy-
bionego, nieudanego mężczyzny... Pełnym 
urzeczywistnieniem rodzaju ludzkiego jest 
mężczyzna”. Z kolei wcześniejszy mu Jan 
Chryzostom pisał: „Kobiety są przeznaczone 
głównie do zaspokajania żądzy mężczyzn.” 

średniowieCze, CHoć szeroko 
ZNANE, CZęSTO NIEZBYT UCZCIWIE, 
UWAŻANE JEST ZA „CIEMNE”. akurat 
na przekór domniemanej ciemności, w tej 
epoce rola kobiety jest jasno zarysowana. 
kobieta ma obowiązek być wierna mężowi, 
posłuszna, pracowita, uległa, rodzić dużo 
zdrowych dzieci (najlepiej płci męskiej), pra-
cować w polu i, podobnie jak mąż, wstydzić 
się swojego ciała i związanego z nim pożąda-
nia, traktując je jako nieczyste. Status kobiety 
był „umiarkowanie zły”. Jej pozycja zależała 
od dwóch czynników: pochodzenia i wielko-
ści wiana. kobiety z rodów królewskich żyły 
dłużej, w lepszych warunkach, a ich jedynym 
celem było rodzenie książąt i biskupów. Wie-
śniaczki i mieszczki żyły krócej. Ich rola, poza 

Od zarania dziejów, kobiety nie 
miały łatwo z mężczyznami, którzy 
całkowicie zdominowali niszę, jaką 
wypełniał człowiek. Przez dziesiątki 
wieków mężczyźni dzierżyli berło 
twórców cywilizacji, płodzili myśli, 
realizowali plany, walczyli, ginęli... 
najczęściej w chwale własnych 

dokonań.
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Wyglądają jak bielizna, chronią jak TENA
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rodzeniem, polegała na nieustannej walce 
o egzystencję. 

w kolejnyCH epokaCH syTuaCja 
KOBIET NIE ULEGAŁA POPRAWIE. Ogło-
szona w Stanach Zjednoczonych deklaracja 
praw człowieka i obywatela nadawała prawa 
ciemnoskórym niewolnikom, o których eu-
ropejskie kobiety mogły jedynie pomarzyć. 
dopiero Wiosna Ludów w Europie dokonała 
znaczącego postępu w sytuacji kobiet, panie 
z impetem ruszyły do walki o swoje prawa, 
pisały petycje, tworzyły organizacje, akty-
wizowały własne prawo do przedstawiania 
poglądów i realizowania celów. 

w końCu Można zaoBserwować 
RODZąCY SIę TRWAŁY POSTęP. Ugrun-
towała go I wojna światowa. Mężczyźni setka-
mi tysięcy ruszyli na front, a kobiety zajęły ich 

miejsca pracy. Porzuciły długie włosy i gorsety, 
ruszyły natomiast skręcać haubice i karabiny. 
O wygranej w tej wojnie nie zdecydowała takty-
ka, ale wytrzymałość. Zdolności ekonomiczne 
pozwalające na utrzymanie przez cztery lata 
zaopatrzenia dla ogromnych armii. Upośle-
dzone zdaniem antycznych twórców kobie-
ty wywiązały się z tego zadania doskonale. 
triumfowały na wszystkich frontach: w do-
mu, w pracy, zdobyły uniwersytety, zepchnęły 
pierwszy raz w historii ludzkości mężczyzn 
z piedestału dominacji. rozkwit organizacji 
kobiecych nie został zahamowany przez to-
talitaryzmy XX wieku. 

 Nikt nie neguje dzisiaj, że kobiety są peł-
noprawną częścią społeczeństwa. Skoro 
mogły skręcać czołgi i samoloty, to męż-
czyźni uznali, że mogą dzisiaj coraz bardziej 
upodabniać się do „płci pięknej”, depilując 



Rozkwit organizacji 
kobiecych nie został 
zahamowany przez 

totalitaryzmy XX wieku

KObIETą bYĆ
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torsy, modelując włosy, czy na festiwalu mu-
zycznym ubierając kobiecą kreację niejako 
pokutować za wielowiekowe grzechy swoich 
męskich przodków. 

Zrównywanie kobiet i mężczyzn, co wydaje 
się być jedną z misji wielu aktywnych orga-
nizacji, głównie feministycznych, to droga 
wyraźnie sprzeczna z naturą. każda z płci ma 
właściwą sobie umysłowość już w momencie 
narodzin. Wrodzone różnice w budowie mó-
zgu oznaczają, że od niemowlęctwa, przez 
całe dzieciństwo, drogi mężczyzny i kobie-
ty rozchodzą się coraz bardziej. Biologia – 
wzmacniana przez postawy społeczne, które 
skądinąd mogą mieć biologiczne podłoże 
– sprawia, że los kobiet i mężczyzn jest od-
mienny; wyposaża ich w odmienne dążenia, 
ambicje i zachowania. Niemowlę przychodzi 
na świat z mózgiem o określonych dla jego 

płci skłonnościach. Choć mózg ten ma przed 
sobą długi okres wzrostu, jego zasadniczy 
schemat budowy został już zaplanowany, 
podstawowa sieć połączeń ustalona. 

Biologia – 
wzmacniana przez 
postawy społeczne, 

które skądinąd mogą 
mieć biologiczne 

podłoże – sprawia, że 
los kobiet i mężczyzn 

jest odmienny
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 On lub ona przychodzą na świat z właści-
wymi sobie, genetycznymi i hormonalnie 
zapośredniczonymi skłonnościami behawio-
ralnymi i z wrodzonymi wzorami zachowań. 
Wrodzone predyspozycje ulegają wzmoc-
nieniu w miarę jak mózg reaguje na otacza-
jący go świat. kiedy dorastamy, interakcja 
między odbieranymi przez nas wrażeniami, 
a myślącym „mięśniem” mózgu, wpływa na 
strukturę mózgu, tak samo jak ćwiczenia 
wpływają na kształt każdego mięśnia. I od-
wrotnie – niećwiczone funkcje mózgu stają 
się słabe i zanikają, jak nieużywane mięśnie. 
Brak pobudzenia zmysłowego w krytycznym 
momencie rozwoju mózgu prowadzi do trwa-
łych szkód. Chowane w ciemności kocięta 
po upływie określonego czasu nie nauczą 
się już nigdy widzieć. 

W wieku lat czterech chłopcy i dziewczyn-
ki na ogół bawią się już oddzielnie, ustano-
wiwszy własną formę dziecięcej segregacji 
płciowej. 

CHłopCy zazwyCzaj nie przej-
MUJą SIę TYM, CZY LUBIą KAŻDEGO 
z osoBna Członka Bandy – przyj-
MUJE SIę GO, JEśLI JEST Z NIEGO W ZA-
BAWIE POŻYTEK. 

dziewczynki wykluczają swoje koleżanki, 
bo „one są niemiłe”. dziewczynki przyjmują 
do swojej grupy młodsze dzieci; chłopcy pró-
bują przyłączyć się do grup dzieci starszych. 
dziewczynki znają i pamiętają imiona towa-
rzyszy zabawy, chłopcy często ich nie znają 
lub nie pamiętają. 

 zaBawy CHłopCów są BruTalne 
i GwałTowne, CeCHują je: konTakT 
CIELESNY, NIEPRZERWANA AKTYW-
ność, konflikTy, poTrzeBa więk-
SZEJ PRZESTRZENI, DŁUŻSZY CZAS 
ZAANGAŻOWANIA, PRZY CZYM MIARą 
SUKCESU ZABAWY JEST AKTYWNY KON-

TAKT Z POZOSTAŁYMI UCZESTNIKAMI, 
REZULTAT JEST JASNO OKREśLONY 
I WYRAźNIE WIADOMO, KTO WYGRAŁ, 
A KTO PRZEGRAŁ. 

Typowe zabawy dziewczynek opierają się 
na kolejności uczestnictwa, ściśle zdefinio-
wanych etapach gry i współzawodnictwie 
pośrednim. Gra w klasy to idealna zabawa 
dla dziewczynek, chłopcom natomiast od-
powiada berek. Jedną z bardziej wyrazistych 
różnic między płciami jest fakt, że „chłop-
cy są przede wszystkim zainteresowani 
przedmiotami i czynnościami, podczas gdy 
dziewczynki interesują się ludźmi”. W jed-
nym z badań przeprowadzonych z dziećmi 
w żłobku wielu chłopców rozbierało zabawki 
na części; nie robiła tego żadna z dziewczy-
nek. Umiejętność ta to coś więcej niż zwykła 
destruktywność – chłopcy dwa razy szybciej 
i z dwukrotnie mniejszą liczbą błędów ukła-
dali puzzle i składali rozmaite przedmioty 
trójwymiarowe. Nawet w izraelskich kibucach, 
gdzie podejmowano specjalne wysiłki, aby 
zniwelować różnice między płciami, i gdzie 
świadomie kształtowane życie społeczne 
opiera się na zasadzie identyczności płci, 
stwierdzono, że we wszystkich grupach wie-
kowych dziewczynki współpracowały ze sobą, 
dzieliły się ze sobą i okazywały sobie czułość, 
natomiast chłopcy częściej uczestniczyli 
w konfliktach, na przykład zabierając zabaw-
ki innym dzieciom. dyscyplina szkolna jest 
dla chłopców czymś głęboko nienaturalnym.

  nieMowlęCa skłonność dziew-
CZYNEK DO GAWORZENIA PRZEKŁADA 
SIę W WIEKU DZIECIęCYM NA LEPSZE 
wyniki w TesTaCH inTeliGenCji Ba-
dająCyCH zdolnośCi werBalne. 

dziewczynka odkrywa zalety płynące 
z większych uzdolnień w posługiwaniu się 
językiem, znajduje w tym przyjemność i roz-
wija te umiejętności jeszcze bardziej. W tym 
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i czynnościami, podczas 
gdy dziewczynki 

interesują się ludźmi
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czasie chłopca nadal pochłania bardziej 
mechaniczny świat rzeczy – ich kształty, 
przestrzeń, w której się znajdują, i sposób 
działania. Chłopiec nadrabia z czasem mniej-
sze zdolności werbalne właściwą wszystkim 
ssakom wyraźną męską wyższością pod 
względem zdolności przestrzennych – na-
dając kształt przedmiotom, czy wybierając 
właściwą drogę. W przedziale wieku od lat 
sześciu do dziewiętnastu, mężczyźni lepiej 
trafiają wiązką światła w ruchomy cel. 

 dziewczynki gromadzą się z boku, roz-
mawiają z przyjaciółkami, wymieniają se-
krety, słuchają. Jeśli się kłócą – a kłócą się 
rzadziej, niż chłopcy – spory rozwiązują za 
pomocą argumentacji słownej, a nie popy-

chania i poszturchiwania. Zapewne jedna 
z nich lubi się trochę rządzić – jej odpowied-
nik wśród chłopców rządzi pięścią. ale więk-
szość czasu zajmują dziewczynkom zabawy 
polegające na współpracy i współdziałaniu, 
pozbawione rywalizacji. W domu dziewczynki 
często zajmują się pisaniem szczegółowych 
pamiętników dotyczących ich samych i ich 
przyjaciółek. Wzrastają w swojskim dla nich 
świecie komunikacji i związków z ludźmi. 

 świaT CHłopCów To świaT działa-
NIA, EKSPLORACJI, śWIAT PRZEDMIO-
TóW. W szkole każą mu siedzieć spokojnie, 
słuchać, nie wiercić się i skupić się na myśle-
niu, natomiast jego ciało i mózg przed tym 
wszystkim właśnie się wzbraniają. Wskazy-

Większość czasu zajmują 
dziewczynkom zabawy 

polegające na współpracy 
i współdziałaniu, 

pozbawione rywalizacji.
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byt przekazywany. mężczyźni rozpoznawali 
treści emocjonalne tylko wówczas, gdy obraz 
przekazywany był do półkuli prawej. U KO-
BIET REAKCJE EMOCJONALNE WYSTę-
pują w oBu półkulaCH MózGowyCH. 
U MęŻCZYZN FUNKCJE EMOCJONAL-
NE SKONCENTROWANE Są W PóŁKULI 
PRAWEJ. dopiero w świetle ostatnich od-
kryć dotyczących różnic między mózgami 
obu płci staje się jasne, jak ważne są róż-
nice w rozmieszczeniu w mózgu obszarów 
kontrolujących emocje. różnice te dotyczą 
ciała modzelowatego, wiązki włókien łączą-
cych lewą i prawą połowę mózgu. Te właśnie 
włókna nerwowe zapewniają wymianę infor-
macji między obiema półkulami mózgowymi. 
Ciało modzelowate jest odmienne u kobiet 
i u mężczyzn. 

 kobiet przeważnie nie podniecają obrazy 
nagości. a jeżeli już tak się dzieje, to płeć na-
giej osoby wydaje się bez znaczenia – obraz 
interesuje je ze względu na swe piękno albo 
przez identyfikację z przedstawioną postacią. 
kobietę pobudzić może obraz kopulującej 
pary, ponieważ to, co w nim dostrzega – nie-
zależnie od tego, jak sterylny seksualnie jest 
kontekst – to związek międzyludzki w działa-

waliśmy już na to, jak koncepcje edukacyjne 
faworyzują skłonności umysłu kobiecego 
– bierna akceptacja informacji przekazy-
wanych werbalnie, oceniana na podstawie 
pytań i odpowiedzi, odpowiada umysłowości 
kobiety. Nawet szkolne czynności manual-
ne, takie jak pisanie, przychodzą z większą 
łatwością dziewczynkom z ich subtelnymi 
zdolnościami motorycznymi, niż chłopcom 
z ich zamaszystymi ruchami. 

 Znana kanadyjska badaczka płci mózgu, 
Sandra Witleson, sądzi, że te właśnie różnice 
mogą powodować, iż mężczyznom łatwiej wy-
konywać dwie różne czynności jednocześnie. 
W jej opinii mężczyzna z większą niż kobieta 
łatwością może, na przykład, jednocześnie 
mówić i odczytywać mapę, każda z tych czyn-
ności kontrolowana jest bowiem przez inną 
półkulę mózgową. U kobiety te same czyn-
ności kontrolowane są przez obszary w obu 
półkulach. mogą one z sobą kolidować i ko-
bieta nie zdoła jednocześnie równie dobrze 
mówić i odczytywać mapy. Według wielu 
badaczy różnice w organizacji mózgu po-
zwalają także wyjaśnić przewagę mężczyzn 
pod względem orientacji przestrzennej. 
ORIENTACJA PRZESTRZENNA U KO-
BIETY KONTROLOWANA JEST PRZEZ 
OBIE PóŁKULE. kontrolujące ją obszary 
pokrywają się częściowo z obszarami kon-
trolującymi inne czynności. kobieta próbuje 
wykonać dwie czynności naraz posługując 
się tym samym obszarem mózgu, co prowa-
dzi do osłabienia jej funkcji przestrzennych. 
U mężczyzny orientacja przestrzenna kon-
trolowana jest przez bardziej wyodrębniony 
obszar mózgu, a więc możliwość kolizji z in-
nymi czynnościami jest znacznie mniejsza.

 Wyobrażenia wzrokowe o wyraźnym zabar-
wieniu emocjonalnym trafiają do określonej 
półkuli mózgu, w zależności od płci. kobiety 
rozpoznawały emocjonalną treść niezależnie 
od tego, do której półkuli mózgowej obraz 
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Kobiet przeważnie nie 
podniecają obrazy nagości. 

A jeżeli już tak się dzieje, to płeć 
nagiej osoby wydaje się bez 

znaczenia – obraz interesuje 
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albo przez identyfikację 
z przedstawioną postacią.

niu. kobiet nie podnieca wizerunek penisa, 
podczas gdy mężczyzn zbliżenia kobiecych 
genitaliów podniecają. kobiety słusznie skar-
żą się, że mężczyźni postrzegają je jedynie 
jako obiekty zainteresowania seksualnego. 
Słusznie, ponieważ dla mężczyzn seks to 
kwestia rzeczy obiektywnych i działań. Ca-
ły ich świat, od niemowlęctwa, był światem 
rzeczy. leżąc w łóżeczku, z równą gotowo-
ścią gaworzą na widok balonu, jak i ludzkiej 
twarzy. Podczas zabawy wolą zabawki niż 
kontakty z ludźmi. Później satysfakcję daje 
im budowanie modeli okrętów wojennych 
czy naprawianie samochodów. 

kobietę bardziej podniecają te wrażenia 
zmysłowe, do których odbioru predysponują 
ją skłonności jej mózgu. Woli ona akt miłosny 
w ciemnościach, ponieważ brak rozpraszają-
cych wrażeń wzrokowych wzmacnia jej inne, 
doskonalsze zmysły – smaku, węchu, dotyku 
i słuchu. Warto tutaj przypomnieć, że kobie-
ty słyszą znacznie lepiej niż mężczyźni. To 
pozwala zrozumieć mądrość powiedzenia, 
że najlepsza droga do serca kobiety wiedzie 
przez jej uszy. rozmowy do poduszki połą-
czone z delikatnymi pieszczotami ciała przy-
noszą mężczyźnie korzyści w sferze seksu. 
Podczas gdy mężczyznę podnieca błyszczą-
ca reprodukcja narządów płciowych bez-
osobowej dziewczyny z kalendarza, kobieta 
uzyskuje umiarkowaną stymulację erotyczną 
z zupełnie innego bodźca – z wyobrażenia 
związku o charakterze seksualnym. 

 Wszystko mogłoby się stać nieco łatwiej-
sze, gdybyśmy przyznali, jak bardzo się od 
siebie różnimy. może nawet bylibyśmy nieco 
szczęśliwsi. W końcu niewiele jest dowodów 
na to, że feministyczna wiara i negowanie 
różnic między płciami przyniosło choć trochę 
małżeńskiego szczęścia czy to kobietom, czy 
mężczyznom. Jest bardziej prawdopodobne, 
że właśnie uznanie różnic między płciami 
doprowadzi do zawieszenia broni w wojnie 
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płci, niż że doprowadzą do tego naiwne de-
klaracje o braku istotnych różnic. 

 zdolność do odczuwania emocji jest 
u mężczyzn, w większym stopniu niż 
u kobiet, fizycznie oddzielona od ich 
zdolności do artykułowania. W dodatku 
ośrodki emocji w mózgu męskim są bardziej 
rozrzucone niż u kobiety. Nie polega to na 
tym, że mężczyzna „dusi wszystko w sobie”, 
tylko na tym, że jego emocje umiejscowione 
są w osobnym pudełku, w osobnym pokoju, 
którego w dodatku zazwyczaj się nie od-
wiedza. Język mężczyzny wyraża się raczej 
w słowniku działania – wykonanie czegoś, 

wspólne zajęcia, wyrażanie uczuć poprzez 
podarunki, uprzejmość i fizyczną pomoc. 

przytrzymanie otwartych drzwi albo 
niesienie zakupów to nie tylko społeczny 
obyczaj. To męski odpowiednik wyznania 
„zależy mi na tobie”. natomiast werbal-
ne obnażenie, dzielenie się zwierzenia-
mi i odczuciami to ta część bliskości, 
której pragnie jedynie kobieta. mężczyź-

Wszystko mogłoby się stać 
nieco łatwiejsze, gdybyśmy 
przyznali, jak bardzo się od 

siebie różnimy.
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ni, z mózgami nastawionymi na działanie, 
odpowiadają na cierpienie drugiego czło-
wieka poszukiwaniem dla niego praktycz-
nego rozwiązania. płacz dziecka trafia 
wprost do serca matki. ojciec idzie po 
książkę o opiece nad niemowlęciem, by 
przeszukać katalog możliwych przyczyn 
i środków zaradczych: mokra pielucha 
– zmienić ją, głodne – nakarmić dziec-
ko, gazy – dać mu odbeknąć, zmęczone 
- pohuśtać je. mężczyźni często wyrażają 
swoją opiekuńczość bawiąc się z dziećmi, to 
znaczy znów coś robiąc. Połączenia nerwo-
we w męskim mózgu zaprogramowane są 
bardziej do działania niż do zainteresowa-
nia ludźmi. mózg mężczyzny ignoruje całe 
megabajty informacji o ludziach, powiedzmy 
– te zawarte w subtelnych sygnałach wizual-
nych, na które kobiety reagują w rozmowie 
ze znacznie większą łatwością. mężczyzna 
musi na przykład zapytać: „Czy cię nudzę?” 
kobieta to wie. 

Ziołowy lek wskazany tradycyjnie w łagodnych 
przejściowych stanach napięcia nerwowego 
oraz okresowych  
trudnościach w zasypianiu

Tabletki uspokajające Labofarm®

Produkt złożony, tabletka. 
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.
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męski sposób postrzegania daje mężczyź-
nie mniej informacji do dalszego działania. 
mężczyźni po prostu potrzebują więcej „prze-
strzeni” – w każdym sensie. Na statkach, na 
morzu, istnieje niewypowiedziana (i musi 
być niewypowiedziana) zasada, że każdy 
marynarz ma swój malutki kącik, wyłącznie 
dla siebie. To jest jego terytorium, miejsce, 
o którym wiadomo, że ma tam prawo prze-
bywać, rozmyślać, palić lub czynić cokolwiek 
innego – samotnie. To nieprzypadkowy zbieg 
okoliczności, że ulubiona rozrywka mężczyzn 
– chodzenie na ryby – wiąże się z samotno-
ścią, przestrzenią i wolnością od wszelkich 
kontaktów z ludźmi. 

 mówi się, że nic nie zbliża kobiet i męż-
czyzn bardziej niż wspólne doświadczenie 

rodzicielstwa. W rzeczywistości okazuje 
się zazwyczaj, że – ze względu na odmien-
ne spojrzenie każdego z partnerów na to 
doświadczenie – niewiele spraw drama-
tyczniej ujawnia różnicę między kobietami 
a mężczyznami. Niezależnie od tego, jakie 
może to przynieść rozczarowanie oddane-
mu ojcu, w związku matki i niemowlęcia jest 
coś wyjątkowego. Żadne ze znanych nam 
społeczeństw nie pozbawia matki roli naj-
ważniejszego opiekuna. Socjologowie prze-
prowadzili eksperymenty, w których ojców 
zachęcano do aktywniejszego udziału w za-
jęciach szkół naturalnego rodzenia. W innych 
doświadczeniach niemowlęta miały kontakt 
z wieloma opiekunami. W pierwszym wypad-
ku okazało się po paru tygodniach, że mimo 
większego zaangażowania ojców, jednak to 
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matki były znacznie bliższe dzieciom. W dru-
gim – dzieci były zagubione i domagały się 
powrotu swoich naturalnych matek.

przywiązanie kobiety do niemowlęcia 
jest, jak się wydaje, wrodzone, natomiast 
przywiązanie mężczyzny jest wynikiem 
społecznego uczenia się. Matki są ro-
dzicami naturalnymi; mężczyźni, przy 
najlepszej woli, nie. 

różnica między kobietami a mężczyznami 
pod względem zaangażowania i sprawności 
rodzicielskiej to jeszcze jedno odzwierciedle-
nie podstawowych odmienności ich mózgów. 

w tym najintymniejszym z łączących 
ludzi związków, w związku między rodzi-
cielem a dzieckiem, to właśnie matka jest 
bardziej wyczulona na niuanse i wskazów-
ki niewerbalne, bardziej z natury wrażliwa 
na potrzeby niemowlęcia. 

Wszystkie zmysły kobiety stanowią o lep-
szym jej wyposażeniu do zadania wycho-
wania dzieci – potrafi ona lepiej usłyszeć 
i zidentyfikować płacz dziecka, jest wraż-
liwsza na dotyk, dźwięk i zapach. Siedząc 
w restauracji lub w kinie podczas jedne-
go z niewielu rzadkich wolnych wieczorów 
w pierwszych miesiącach życia dziecka, 
matka czuje, że pozostawiła w domu cząst-
kę siebie, ojciec, najbardziej nawet oddany, 
odczuje ulgę, że udało mu się choć na chwilę 
uciec od domowego kieratu.

 mężczyźni rzeczywiście „nie widzą” brud-
nej szklanki – częściowo dlatego, że ich oko 
gorzej postrzega detale, ale przede wszyst-
kim dlatego, że czyste szklanki zajmują dość 
daleką pozycję w ich wizji świata. dla kobiety, 
dla której dom jest nie tyle hotelem, co ra-
czej tłem dla ważnych z jej punktu widzenia 
związków z ludźmi, brudna szklanka stanowi 
pośrednio milczący wyrzut wobec cenionych 
przez nią wartości.
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Alergia 
choroba cywilizacji

alergia 
jest reakcją 

nadwrażliwości, 
zapoczątkowaną przez 

mechanizmy immunologiczne. 
W procesie alergicznym układ 

odpornościowy traktuje niegroźne 
substancje jako patogeny (czynniki 

chorobotwórcze), co wywołuje 
reakcję mającą na celu ich 

zneutralizowanie i wydalenie 
z organizmu
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Epidemiologia

aktualnej wiedzy na temat częstości wy-
stępowania alergii w Polsce dostarczyły wy-
niki programu eCaP (epidemiologia Chorób 
Alergicznych w Polsce). Programem objęto 
22.700 osób w 9 regionach kraju, z czego 
niemal 25% przeszło szczegółowe badania 
lekarskie. Choroby alergiczne stwierdzano 
o wiele częściej w miastach niż na terenach 
wiejskich. W zależności od wieku:

 � alergiczny nieżyt nosa występował u oko-
ło 22-25% osób,

 � pokrzywka u 5-8%,
 � atopowe zapalenie skóry u 4-9%,
 � alergia pokarmowa u 5-13%.

Diagnostyka (rozpoznanie)

Wstępną i najpopularniejszą metodą roz-
poznania alergii są testy skórne. Przepro-
wadza je się poprzez nałożenie na skórę 
badanego roztworu z zawartością alergenu. 
Po nakłuciu skóry pacjenta, roztwór wcho-
dzi w reakcję z tkankami organizmu. efekt 
w postaci bąbla daje podejrzenie, ale nie 
pewność istnienia alergii. Istnienie bąbla 
o średnicy powyżej 3 mm oznacza obec-
ność przeciwciał swoistych dla danego 
alergenu. 

Testy skórne są szczególnie przydatne 
przy badaniu uczuleń na alergeny wziewne, 
natomiast ich zastosowanie w przypadku 
alergii pokarmowych ma mniejszą wartość. 
Innym środkiem pozwalającym na wykry-
cie alergii jest badanie krwi chorego w celu 
wykrycia wysokości stężenia przeciwciał 
IgE. Wynik przekraczający normy stanowi 
podejrzenie istnienia alergii. 

Wykrywanie alergii pokarmowych – 
zwłaszcza u dzieci - następuje w drodze 
diety eliminacyjnej. Z codziennego menu 
usuwa się odpowiednio kolejne produkty 
i obserwuje efekty. Brak reakcji alergicz-
nej po usunięciu z diety danego pokarmu 
świadczy o alergicznym wpływie tego po-
karmu na chorego. każdą z powyższych 
metod rozpoznawania chorób alergicznych 
poprzedza wywiad lekarski, gdzie lekarz 
zdobywa informacje na temat dotychczaso-
wych objawów w kontakcie z podejrzanym 
alergenem, częstotliwości i dolegliwości 
objawów, ewentualnych innych chorób to-
warzyszących oraz występowania chorób 
alergicznych wśród rodziny. Wywiad lekar-
ski jest także podstawą rozpoznania astmy.

Objawy

reakcja alergiczna dotyka zazwyczaj 
określonego narządu lub zespołu tkanek 
czy komórek. alergie miejscowe objawia 
się najczęściej w takich miejscach jak:

 � nos (nieżyt nosa, zapalenie śluzówki),
 � oczy (łzawienie, zapalenie spojówki),
 � skóra (wysypki, bąble, świąd),
 � drogi oddechowe (świszczący oddech, 

duszność),
 � drogi pokarmowe (nudności, biegunki).

Bardzo rzadkie są reakcje ogólnoustro-
jowe związane z alergią i dotyczą zazwy-
czaj uczuleń na jad takich owadów jak 
pszczoły, osy czy szerszenie. Objawy te 
mają zazwyczaj charakter anafilaksji (reak-
cji uogólnionej) i skutkują tak poważnymi 
dolegliwościami jak niewydolność odde-
chowa czy zapaść układu krążenia. Brak 
odpowiedniej pomocy w takim stanie może 
doprowadzić nawet do zgonu.
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Etiologia (przyczyny)

alergia ma podłoże genetyczne, bardzo 
często występuje rodzinnie. Żeby jednak do-
szło do ujawnienia się alergii, predyspono-
wana dziedzicznie (rodzinnie) do niej osoba 
musi się bardzo wcześnie, jeszcze w wieku 
niemowlęcym, zetknąć z alergenem i to 
w odpowiednio dużym stężeniu. Podkreśla 
się bardzo duży (rosnący) udział czynników 
środowiskowych w rozwoju alergii. Bardzo 
charakterystyczny jest wzrost zapadalno-
ści na różne alergie mieszkańców europy 
środkowowschodniej, którzy w ostatnim 
dziesięcioleciu szybko przyjęli zachodni styl 
życia. Ogromną rolę odgrywają współczesne 
zanieczyszczenia, szczególnie atmosfery. 

Wyziewy z elektrowni, silników, z całą pew-
nością nasilają objawy u chorych na astmę 
i katar sienny, sezonowy i całoroczny. Nie-

bagatelną rolę w nasilaniu się alergii od-
grywają zanieczyszczenia domowe: kurz, 
preparaty czyszczące, rozpuszczalniki, ae-
rozole, kosmetyki, wyziewy z kuchni, palenie 
papierosów.

Patofizjologia

Na początku alergen rozpoznawany jest 
przez komórki dendrytyczne. Prezentują je 
one limfocytom T, regulującym działanie ukła-
du immunologicznego, które z kolei pobudza-
ją limfocyty B do wytwarzania przeciwciał IgE. 
Immunoglobuliny E łącząc się z komórkami 
tucznymi, występującymi w tkankach cho-
rego, pobudzają je do wydzielania silnych 
substancji i powodują napływ wielu komórek 
zapalnych, m.in. eozynofili i limfocytów. Prze-
bieg odpowiedzi na alergen można podzielić 
na dwie fazy: wczesną i późną. Faza wczesna 
rozpoczyna się natychmiast po kontakcie 
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z alergenem i jest spowodowana substancja-
mi uwalnianymi przez komórkę tuczną (jed-
ną z najważniejszych z nich jest histamina). 
Substancje te powodują rozszerzenie naczyń 
(dlatego może dojść do spadku ciśnienia 
tętniczego) oraz zwiększenie ich przepusz-
czalności (co odpowiada za pojawienie się 
łzawienia oczu, kataru i swędzącej wysypki). 
drażnią zakończenia nerwowe, co przeja-
wia się świądem i kichaniem. mogą także 
spowodować obrzęk krtani i skurcz oskrzeli, 
dlatego chory odczuwa duszność, a podczas 
oddychania pojawiają się świsty. Objawy te 
są zwykle krótkotrwałe i przemijające. 

u niekTóryCH CHoryCH po fazie 
WCZESNEJ POJAWIA SIę FAZA PóźNA 
REAKCJI ALERGICZNEJ (ZWYKLE NAJ-
SILNIEJSZE OBJAWY POJAWIAJą SIę 
6—12 GODZIN OD FAZY WCZESNEJ). FA-
ZA PóźNA JEST WYNIKIEM NAPŁYWU 
koMórek zapalnyCH spowodowa-
NEGO SUBSTANCJAMI WYDZIELANY-
MI PRZEZ KOMóRKI TUCZNE PODCZAS 
REAKCJI WCZESNEJ. 

Objawy trwają zazwyczaj dłużej i trudniej je 
leczyć. U chorych na alergiczny nieżyt nosa 
może pojawić się silna, długotrwała bloka-
da nosa, a u chorych na astmę oskrzelową 
– trwające wiele dni zaostrzenie choroby.

Klasyfikacja chorób 
alergicznych

W zależności od objawów, można wyod-
rębnić różne choroby alergiczne takie jak:

ALERgICzNY NIEŻYT NOSA

 Stan zapalny śluzówek nosa i zatok wywo-
łany alergenami wziewnymi.

ATOPOWE zAPALENIE SKÓRY

 Stan zapalny skóry występujący w wyniku 
kontaktu z alergenami.

• nos (nieżyt nosa, zapalenie śluzówki),
• oczy (łzawienie, zapalenie spojówki),

• skóra (wysypki, bąble, świąd),
• drogi oddechowe (świszczący 

oddech, duszność),
• drogi pokarmowe 
(nudności, biegunki).

Alergie miejscowe objawia 
się najczęściej w takich 

miejscach jak:
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POKRzYWKA 

Powstawanie na powierzchni skóry, w wy-
niku kontaktu z alergenami, wypukłych, bla-
dych bąbli otoczonych zaczerwienieniem.

ALERgIA POKARMOWA 

Występowanie objawów ze strony prze-
wodu pokarmowego (nudności, wymioty, 
kurczowy ból brzucha, biegunka), a także 
innych objawów towarzyszących chorobom 
alergicznym (z atopowym zapaleniem skó-
ry i wstrząsem anafilaktycznym włącznie) 
w wyniku spożycia pokarmu, na który jest 
się uczulonym.

Standardy terapii 

LECzENIE PRzYCzYNOWE:

 � wyeliminowanie alergenu
 � leczenie odczulające

LECzENIE ObjAWOWE:

 � leki przeciwhistaminowe
 � kortykosteroidy
 � krople obkurczające błonę 

śluzową nosa i oka

EKTOINAK
W

A
S HIALURONOWY

URSAPHARM Poland sp. z o.o., 05-092 Łomianki, ul. Malarska 6.   
HD/RP/179/2022 Wyrób medyczny oznaczony znakiem

podwójna ochrona w każdej kropli

nawilża i zapewnia długotrwałą ochronę przed 
ponownym wysychaniem powierzchni oka, 
stabilizując �lm łzowy

łagodzi objawy zapalne i alergiczne

możliwość stosowania podczas noszenia 
szkieł kontaktowych

nie zawiera konserwantów ani fosforanów

preparat można stosować przez 6 miesięcy 
od pierwszego otwarcia

r e k l a m a
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Żywność genetycznie 
modyfikowana jest to 

żywność wyprodukowana 
z mikroorganizmów, roślin 
lub zwierząt, które zostały 

wcześniej ulepszone 
metodami inżynierii 

genetycznej 

czy
nadzieja?
Trwoga
Żywność Genetycznie 
Modyfikowana
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P otocznie przyjmuje się, że są to pro-
dukty mające zmieniony materiał 
genetyczny lub zawierające białka 

będące wynikiem biosyntezy rekombino-
wanego dNA. Zalicza się do nich artykuły 
spożywcze zawierające produkty modyfi-
kacji genetycznej:

 � żywność będąca GMO (np. świeże po-
midory i ziemniaki),

 � żywność zawierająca przetworzone GMO 
(np. frytki mrożone, koncentraty zup 
z pomidorów),

 � żywność produkowana z zastosowaniem 
GMO (np. chleb pieczony z wykorzysta-
niem transgenicznych drożdży, piwo 
i inne produkty fermentacji alkoholowej 
produkowane z zastosowaniem drożdży 
transgenicznych),

 � produkty żywnościowe pochodne GMO, 
lecz nie zawierające żadnych kompo-
nentów „transgenicznych” (np. olej 
rzepakowy otrzymywany z transgenicz-
nego rzepaku, cukier z transgenicznych 
buraków).

analiza przemian zachodzących w prze-
myśle rolno-spożywczym pozwala mieć 
pewność, że produkcja żywności XXI wie-
ku będzie w głównej mierze oparta na or-
ganizmach zmodyfikowanych genetycznie, 
stanowiąc źródło przerabianego surowca 
(rośliny, zwierzęta, drobnoustroje) oraz bio-
technologicznych metod obróbki płodów rol-
nych do gotowych produktów spożywczych. 
„ekspansja” organizmów transgenicznych 
stała się możliwa dzięki rozwojowi biologii 
molekularnej, inżynierii genetycznej, trans-
geniki (dziedzina zajmująca się metodami 
przenoszenia cech genetycznych z jednych 
do drugich organizmów) i proteomiki (na-
uka badająca białka i ich rolę). dziedziny te 

nadzieja?

zajmują się identyfikacją funkcji genów, ich 
modyfikacją i wprowadzaniem do organi-
zmów nowych gospodarzy. 

Zastosowanie wiedzy, jaką jest mecha-
nizm molekularny dojrzewania pomidorów, 
umożliwiło poprawienie ich cech użytkowych 
– wolniej miękną. Z ulepszonego ryżu usu-
nięto gen odpowiedzialny za powstawanie 
białka powodującego alergię u ludzi. Osza-
cowano, że rozwiąże to problem ponad 100 
000 japońskich dzieci cierpiących z powodu 
alergii na tradycyjny ryż. Biotechnologię na 
szeroką skalę wykorzystuje też browarnictwo, 
winiarstwo, przemysł gorzelniczy, mleczar-
ski, piekarski i mięsny. Jedną z najszybciej 
rozwijających się dziedzin biotechnologii 
żywności jest produkcja różnorodnych do-
datków do żywności (zagęszczacze, związki 
smakowe i zapachowe, konserwanty, barw-
niki, witaminy). Większość tych substancji 
wytwarzana jest przy użyciu organizmów 
modyfikowanych genetycznie, przyczyniając 
się do poprawy bezpieczeństwa zdrowotne-
go i jakości żywności.

Zmiany zachodzące w szeroko pojętej 
produkcji żywności można określić jako 
proces przyspieszonej i ukierunkowanej 
ewolucji. W odróżnieniu od procesu prak-
tykowanego tradycyjnie przez hodowców, 
polegającego na krzyżowaniu najlepszych 
odmian roślin lub zwierząt w obrębie tego 
samego gatunku, co pozwala uzyskiwać 
tylko bardzo ograniczone zmiany w geno-
mie, nowoczesne techniki rekombinacji 
dNA dysponują niemal nieograniczoną 
pulą genów, które można zastosować do 
tworzenia organizmów transgenicznych 
o ogromnej różnorodności i posiadających 
pożądane cechy. dotychczasowe wyko-
rzystanie GMO w produkcji żywności było 
podporządkowane takim celom jak wysoka 
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wydajność i niskie koszty produkcji oraz 
wydłużona trwałość i lepsze walory koń-
cowego produktu. 

TeCHnika rekoMBinaCji DNA PO-
zwoliła uzyskać nowe odMiany 
ROśLIN ODPORNE NA NIEKORZYSTNE 
WARUNKI KLIMATYCZNO-GLEBOWE, 
RóŻNORODNE INFEKCJE LUB NIEKTó-
re HerBiCydy. Otrzymano transgeniczne 
ziemniaki o bulwach ubogich w skrobię, lecz 
bogatych w niskocząsteczkowe cukrowce. 
Posługując się metodami inżynierii gene-
tycznej wyhodowano warzywa i owoce wy-
trzymujące bez uszczerbku dla świeżości 
dłuższy okres przechowywania, od zbioru 
do momentu zakupu przez konsumenta. 
Uzyskano również odmiany winogron i owo-
ców cytrusowych o znacznie mniejszej ilości 
pestek. Osiągnięte już w ten sposób korzy-
ści ekonomiczne, znacznie przewyższające 
nakłady na odpowiednie badania naukowe, 
stały się jedną z sił napędowych dalszego 
postępu w dziedzinie konstrukcji organi-
zmów transgenicznych i ich praktycznego 
wykorzystania w produkcji żywności.

Aby w 2050 roku wyżywić około  
11 mld ludzi, należałoby podwoić lub 

potroić produkcję żywności. 

Nie jest to możliwe bez zastosowania 
nowoczesnej agrobiotechnologii. 

Około 2,7 mld ludzi mieszka 
w gorącym, wilgotnym klimacie. Za 
40 lat będzie ich prawie dwa razy 

tyle. Cienka i delikatna warstwa gleby 
w klimacie tropikalnym jest w stanie 

dawać plony jedynie przez kilka lat, po 
czym ulega wyjałowieniu. Powoduje 
to, że ludzie stale pozyskują nowe 

obszary pod uprawę, wycinając tysiące 
hektarów lasów, co prowadzi do 

nieodwracalnych zmian w środowisku 
naturalnym. 

Jedynie specjalne techniki upraw 
oraz zastosowanie nowoczesnej 

biotechnologii mogą pomóc 
w rozwiązaniu tego problemu. 

Z ulepszonego 
ryżu usunięto gen 
odpowiedzialny za 

powstawanie białka 
powodującego alergię 

u ludzi. Oszacowano, że 
rozwiąże to problem ponad 
100 000 japońskich dzieci 

cierpiących z powodu 
alergii na tradycyjny ryż. 
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OBECNIE BADANIOM TYM NADANO 
JESZCZE JEDEN CEL, POLEGAJąCY NA 
UZYSKANIU NOWEJ GENERACJI ŻYW-
NOśCI OKREśLANEJ JAKO FUNKCJO-
NALNA (PROZDROWOTNA). ma ona być 
nie tylko relatywnie tańsza i trwalsza, ale 
także oddziałująca korzystniej niż trady-
cyjna żywność na organizm ludzki. można 
to osiągnąć zwiększając np. zawartość nu-
traceutyków, czyli substancji niezbędnych 
dla zdrowia, obniżając równocześnie zawar-
tość substancji antyżywieniowych, które są 
toksynami lub związkami utrudniającymi 
przyswajanie pierwszej grupy składników. 
Żywność mutagenna, organizmy genetycz-
nie modyfikowane oraz inżynieria genetycz-

na są niewątpliwie dobrodziejstwem XX 
wieku. Stare metody hodowli, które miały 
miejsce na początku XVIII wieku, czyli krzy-
żówek i selekcji, okazały się niezbyt dobre. 
krzyżując ze sobą rośliny traci się kontrolę 
nad poszczególnymi genami. efekt można 
zaobserwować tylko „gołym okiem”. 

Nowoczesna biotechnologia i jej zabiegi 
pozwalają na wprowadzenie odpowiedzial-
nych genów w celu otrzymania pożądanych 
efektów:

Zastosowanie wiedzy, 
jaką jest mechanizm 

molekularny dojrzewania 
pomidorów, umożliwiło 

poprawienie ich cech 
użytkowych – wolniej 

miękną.
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 � zdolność do mięknięcia owoców roślin 
genetycznie modyfikowanych, przez co 
nie są narażone na uszkodzenia mecha-
niczne powodujące ciemnienie,

 � odporność na wirusy i grzyby, np. banany,
 � przedłużony okres dojrzewania i mięk-

nięcia, np. pomidory,
 � odmiany bezpestkowe, np. winogrona, 

cytryny.
Obserwując nasze społeczeństwo można 

zauważyć, że są obawy związane z wprowa-
dzeniem żywności genetycznie modyfiko-

wanej do codziennego użytku. Niewiedza 
sprawia, że ludzie boją się obcych genów 
w takiej żywności. Nie są natomiast świa-
domi tego, że od wieków zjadają inne geny, 
stanowiące integralny składnik żywności 
tradycyjnej.

Badania naukowe dotyczące żywności mu-
tagennej pozwalają odpowiedzieć na wie-
le pytań. Jednak zbyt mocne ingerowanie 
w geny produktów żywnościowych powoduje 
także wiele zagrożeń dla ludzkiego zdrowia. 



Żywność mutagenna, 
organizmy genetycznie 

modyfikowane oraz 
inżynieria genetyczna 

są niewątpliwie 
dobrodziejstwem XX wieku. 

Stare metody hodowli, 
które miały miejsce na 
początku XVIII wieku, 

czyli krzyżówek i selekcji, 
okazały się niezbyt dobre
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żywność MuTaGenna przeważnie 
WYGLąDA śWIEŻO I OBIECUJąCO, JED-
NAK PRODUKT TAKI MA ZUPEŁNIE IN-
ny sMak, zapaCH i Można Go łaTwo 
odróżnić od innyCH produkTów 
naTuralnyCH. Żywność taka nie posia-
da także „dawnej” wartości smakowej. Co 
prawda dzięki badaniom niektóre produkty 
możemy jeść przez cały rok, jednak sami 
możemy dojść do wniosku, że chociażby po-
midory zimą wyglądają i smakują zupełnie 
inaczej niż te kupione latem.

na dzień dzisiejszy, podsTawowy 
PROBLEM, JAKI WYŁANIA SIę WOKóŁ 
ŻYWNOśCI GMO, TO BRAK RZETEL-
NEJ I BEZSTRONNEJ INFORMACJI NA 
TeMaT korzyśCi i zaGrożeń wyni-
kająCyCH z jej sTosowania. ludzie 
powinni wiedzieć, co jedzą i czy grozi im 
jakieś niebezpieczeństwo. Zbyt duża ilość 
żywności GMO w codziennych posiłkach 
może spowodować, że ludzie zaczną czę-
ściej chorować na skutek braku składników 
odżywczych, których dostarczają naturalne 
produkty. Narastające tempo badań nauko-
wych sprawia, że dostępna ilość informacji, 
a zarazem dezinformacji w niemal każdej 
dziedzinie, w tym zwłaszcza w zakresie ge-
netyki molekularnej, przekracza możliwości 
percepcji przeciętnego konsumenta nowo-
czesnej żywności.

Należy mieć świadomość, iż obecne uwa-
runkowania biznesowo-polityczne w dziedzi-
nie światowej produkcji rolnej nie dają raczej 
możliwości powrotu do wytwarzania żywności 
w pełni naturalnymi metodami, a zastosowa-
nie metod transgenicznych wydaje się być 
nieodwracalne. Ważne jest, aby tak delikatna 
materia, jaką jest żywienie ludzkości, w równy 
sposób była obiektem zainteresowań świata 
nauki, co biznesu. Wady i zalety muszą być 
pokazywane w sposób obiektywny i rzetel-
ny, dając przekonanie o braku szkodliwości 
zjadanych pokarmów.

DALSZE BADANIA NAD Tą ŻYWNOśCIą 
pozwolą na pewno rozwiązać wie-
le proBleMów, jak CHoCiażBy pro-
BLEM WYŻYWIENIA CORAZ WIęKSZEJ 
LUDNOśCI NA śWIECIE. Jeśli bowiem 
przyrost utrzyma się na dotychczasowym 
poziomie, to powrót do tradycyjnego rolnic-
twa i metod przetwórstwa surowców ozna-
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cza widmo śmierci głodowej dla nadwyżki 
populacji umiejscowionej w najbiedniej-
szych regionach świata. Zapewne najbliż-
sza przyszłość pozwoli odpowiedzieć na 
pytanie, czy żywność ta jest bezpieczna dla 
naszego zdrowia. Ponieważ badania wciąż 
trwają, wiadomości są co chwilę uaktual-
niane. Ważne jednak jest to, aby były one 
dostępne dla wszystkich ludzi. Nie oznacza 
to również, że mamy akceptować wszystkie 
możliwe rozwiązania wynikające z możliwo-
ści nauki, jeśli chodzi o żywność mutagen-
ną, ponieważ przyspieszenie ewolucji może 
doprowadzić do trudnych do przewidzenia 
skutków. dlatego też tak ważne są wszelkie 
regulacje prawne, być może hamujące po-
stęp badań i wprowadzanie ich efektów, ale 
za to zmniejszające ryzyko pomyłek, mogą-
cych przynieść negatywne skutki dla całego 
środowiska.

Żywność XXI wieku jest narażona na wiele 
negatywnych wpływów. Człowiek od wielu lat 
próbuje ingerować w naturalny proces prze-
mian zachodzących w środowisku natural-
nym. W całej swojej działalności stara się 
poprawić przyrodę, aby uzyskać lepsze efekty 
aniżeli oferuje nam natura. Należy pamię-
tać o tym, że zbyt duża ingerencja w konse-
kwencji może spowodować nieodwracalne 
zmiany. Jednak gdybyśmy mieli z tego zre-
zygnować to na pewno stalibyśmy w miejscu 
nie korzystając z dobrodziejstw cywilizacji 
i postępu technicznego. NIE PATRZąC JED-
NAK NA NEGATYWNE STRONY ŻYWNO-
śCi GMo, TrzeBa powiedzieć, że Ta 
żywność jesT poTrzeBna. Ma ona 
szerokie zasTosowanie w różnyCH 
dziedzinaCH naszeGo żyCia. Należy 
pamiętać, że większość terenów uprawnych 
jest zdegradowana poprzez rozwijający się 
przemysł w wielu krajach europy i świata. 

Patrząc na zalety i wady żywności gene-
tycznie modyfikowanej, na dzień dzisiejszy 

nie można jednoznacznie odpowiedzieć na 
pytanie czy i w jakim stopniu powinna być 
ona udostępniona do powszechnego użytku. 
Nie można również dać 100% pewności, że 
żywność ta nie zaszkodzi naszemu zdrowiu. 
dlatego tak ważne są dalsze badania oraz 
ogólnie dostępna informacja na ten temat.

Żywność XXI wieku 
jest narażona na wiele 

negatywnych wpływów.
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JAD 
KIEŁBASIANY

Jad kiełbasiany (inaczej toksyna botulinowa) jest jedną 
z najsilniejszych znanych człowiekowi trucizn. Jest ona 6 mln 

razy silniejszą trucizną niż jad grzechotnika. Produkują ją różne 
szczepy zatruwającej żywność bakterii Clostridium botulinum. 

dawka śmiertelna jadu kiełbasianego wynosi 0,0004 mg. 
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P ałeczki jadu kiełbasianego wy-
stępują na całej kuli ziemskiej. 
laseczki tej bakterii są szeroko 

rozpowszechnione w środowisku naturalnym 
i występują w glebie, przewodzie pokarmo-
wym zwierząt, osadach dennych i wodach 
przybrzeżnych, skąd w formie wegetatywnej 
bądź przetrwalnikowej mogą przeniknąć do 
produktów spożywczych. 

W środowisku beztlenowym znajdują 
najlepsze warunki do wytwarzania jadu. 
Clostridium botulinum są gram dodatni-
mi laseczkami, których komórki mają wal-
cowaty kształt, są ułożone pojedynczo, 
parami bądź w krótkich łańcuszkach. BAK-
Terie wykazują zdolność ruCHu 
ORAZ WYTWARZAJą PRZETRWALNI-
ki CHarakTeryzująCe się wysoką 
CIEPŁOOPORNOśCIą.

Najczęściej zanieczyszczone tymi bakte-
riami są produkty takie jak: konserwy wa-
rzywne (szpinak, groch, fasola, szparagi), 
konserwy mięsne, wędzone i peklowane 
mięso, wędzone kiełbasy, surowe mięso, 
solone i wędzone ryby. Wytworzeniu toksyny 
botulinowej w produktach żywnościowych 
towarzyszy charakterystyczny zapach zjeł-
czałego tłuszczu i wydzielenie dużych ilości 
gazu, a w przypadku konserw - wydymanie 
puszek (bombaż).

DO ZATRUCIA JADEM KIEŁBASIANYM 
w dzisiejszyCH CzasaCH doCHo-
dzi dosyć CzęsTo. Nieodpowiednie 
oraz długie przechowywanie wędlin sprzyja 
przypadkowemu zatruciu jadem. Toksyny 
jadu kiełbasianego są bardzo silne i mogą 
przyczynić się do śmierci człowieka. Wnikają 
do komórek nerwowych przez ich zakończe-
nia, gdzie blokują procesory przekazywania 
sygnałów nerwowych do mięśni biorących 

udział w oddychaniu. JAD KIEŁBASIANY 
W SPOSóB BARDZO TOKSYCZNY WPŁY-
WA NA UKŁAD NERWOWY, GŁóWNIE NA 
zakońCzenia nerwowe Mięśni. za-
TRUCIE TOKSYNą POWODUJE PARALIŻ 
MIęśNI I OSTATECZNIE MOŻE TO DO-
prowadzić do śMierCi.

Zakażone produkty spożywcze nie zawsze 
wskazują na to, iż doszło do takowego za-
każenia. W pokarmach stałych, takich jak 
konserwy mięsne, szynki czy też kiełbasy,  
toksyna jadu kiełbasianego znajduje się 
tylko w niektórych miejscach, a nie w całych 
produktach. dlatego bardzo często zdarza 
się, że podczas spożywania tej samej po-
trawy zatrucie członków rodziny notuje się 
w różnych stopniach. Warto jednak zapa-
miętać, że stężenie występowania toksyny 

Szybka ulga
Skuteczne leczenie 
hemoroidów1

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciw-
wskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz in-
formacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się  
z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża 
Twojemu życiu lub zdrowiu. PGL/2020-06/31

Produkt leczniczy (A) Procto-Glyvenol, (50 mg + 20 mg)/g, krem doodbytniczy. 1 g kremu 
doodbytniczego zawiera 50 mg tribenozydu i 20 mg lidokainy chlorowodorku. (B) Procto-
-Glyvenol, 400 mg + 40 mg, czopki. 1 czopek zawiera 400 mg tribenozydu i 40 mg 
lidokainy. Wskazanie: (A,B) Miejscowe leczenie zewnętrznych i wewnętrznych hemoro-
idów. Przeciwwskazania: (A,B) Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkol-
wiek substancję pomocniczą lub na inne środki znieczulenia miejscowego o budowie 
amidowej. Podmiot odpowiedzialny: (A,B) Recordati Ireland Ltd., Raheens East, Ringa-
skiddy, Co. Cork, Irlandia. 
1. Lorenc Z. et al. Eur Rev Med Pharm Sci 2016; 20: 2742-2751. 2. Charakterystyka 
Produktu Leczniczego Procto-Glyvenol (50mg+20mg)/g. krem doodbytniczy, data za-
twierdzenia 10/2016. Charakterystyka Produktu Leczniczego Procto-Glyvenol 400 mg + 
40 mg, czopki, data zatwierdzenia 10/2016.

Lek Procto-Glyvenol® może być stosowany  
od 4. miesiąca ciąży oraz podczas karmienia piersią2

r e k l a m a
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Najczęściej zanieczyszczone tymi bakteriami są produkty 
takie jak: konserwy warzywne (szpinak, groch, fasola, 

szparagi), konserwy mięsne, wędzone i peklowane 
mięso, wędzone kiełbasy, surowe mięso, solone i wędzone 

ryby. Wytworzeniu toksyny botulinowej w produktach 
żywnościowych towarzyszy charakterystyczny zapach 

zjełczałego tłuszczu i wydzielenie dużych ilości gazu, 
a w przypadku konserw wydymanie puszek (bombaż).

w produktach jarzynowych czy owocowych 
zakonserwowanych w wodzie rozkłada się 
w sposób równomierny.

okres, w kTóryM doCHodzi do 
WYLęGANIA SIę ZARAZKóW PODLEGA 
dużyM waHanioM. Pierwsze objawy cza-
sami można zaobserwować już w przeciągu 
kilku godzin od spożycia zakażonej żywności, 
ale okres ten może być znacznie wydłużony 
i trwać nawet do 3-4 dni. Wskutek zmniej-
szonej czynności ruchowej żołądek może 
zawierać przez wiele dni resztki pożywie-
nia i w takich przypadkach jady bakteryjne 
przez dłuższy czas nie opuszczają żołądka. 
Taki stan rzeczy powoduje, że okres wylęgu 
wydłuża się.

BAKTERIA, ZWANA LASECZKą JA-
DU KIEŁBASIANEGO, JEST MIKROBEM 
ODPOWIEDZIALNYM ZA ZATRUCIE 
(BOTULIZM). Jej neurotoksyny powodu-
ją zatrzymanie wydzielania acetylocholiny, 
będącej neuroprzekaźnikiem między jedną 
komórką nerwową a drugą podczas przeka-
zywania impulsów nerwowych. W ten sposób 
dochodzi do porażenia mięśni – w tym odde-

chowych -  oraz upośledzenia funkcji wege-
tatywnego układu nerwowego, sterującego 
większością istotnych czynności życiowych 
człowieka.

ZATRUCIA JADEM KIEŁBASIANYM 
ROZPOZNAJEMY W WIęKSZOśCI PRZY-
PADKóW NA PODSTAWIE TYPOWEGO 
oBrazu CHoroBoweGo, przeBieGu 
ORAZ NA PODSTAWIE WYSTąPIENIA 
oBjawów CHoroBowyCH wśród in-
nyCH osoBników. Na początku można 
łatwo pomylić zatrucie jadem kiełbasianym 
z zatruciem alkoholem metylowym. W tym 
też przypadku mamy styczność z bardzo po-
dobnymi objawami. W zatruciu jadem kieł-
basianym możemy zaobserwować: wymioty, 
mdłości, zaparcia, bóle żołądka i w rzadszych 
przypadkach biegunki.

Początkowe objawy chorobowe należy 
zaliczyć do nieswoistych objawów zatrucia 
nieświeżymi środkami żywnościowymi, w na-
stępstwie którego występuje podrażnienie 
śluzówki przewodu pokarmowego. Jednak 
czasami objawy te mogą w ogóle nie wystąpić. 
Wśród objawów na pierwszy plan wysuwają 
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się jednak porażenia ruchowych i wydziel-
niczych nerwów czaszkowych. do objawów 
najbardziej charakterystycznych należą zabu-
rzenia czynności mięśni gałki ocznej. Osoby 
zatrute jadem kiełbasianym skarżą się, że 
przy patrzeniu z bliska widzą niewyraźnie. 
Nierzadko porażenie akomodacji jest jedyną 
oznaką zatrucia jadem kiełbasianym, dlatego 
też z powodu zaburzeń widzenia zgłaszają 
się nieraz najpierw do okulisty. W większości 
przypadków stwierdza się równoczesne roz-
szerzenie źrenicy, przy jednoczesnej mniej lub 
bardziej zaznaczonej nieruchomości. rzadziej 
występują po rażenia mięśni ruchomych gałki 
ocznej z opadnięciem powieki i podwój nym 
widzeniem. Porażenia te mogą spowodować 
całkowite porażenie gałki ocznej w obrębie 
mięśni zewnętrznych. rzadko dochodzi do 
całkowitej ślepoty. kolejnymi objawami, któ-
re powinny zaniepokoić są ochrypły, a nawet 

czasami bezdźwięczny głos osoby chorej 
oraz wzmożone pragnienie. dzieje się tak, 
ponieważ śluzówka gardła i jamy ustnej jest 
bardzo podrażniona i przesuszona. Bardzo 
często można również zaobserwować dziwny 
nalot, który przypomina swego rodzaju bło-
nę. O ile nie wystąpią powikłania, to ciepłota 
ciała jest prawidłowa. rzadko dochodzi do 
porażeń w obrębie kończyn, jeszcze rzadziej 
do porażenia pęcherza i odbytu, nigdy nie do-
chodzi do zaburzeń czucia. Jednak niezwykle 
groźne jest porażenie dróg oddechowych, 
ponieważ może spowodować pojawienie się 
odoskrzelowego zapalenia płuc. Natomiast 
kiedy dojdzie do porażenia nerwu błędnego 
z tachykardią, wówczas dojdzie do uszkodze-
nia ośrodka naczynioruchowego lub mięśnia 
sercowego. Sama toksyna może przenikać 
przez błony śluzowe zarówno układu pokar-
mowego, jak i oddechowego. Wszystkie na-



W powodzeniu leczenia 
liczy się czas. Jeśli 

odpowiednio wcześnie 
zareaguje się na 

pogarszający się stan osoby 
chorej, wówczas leczenie 

zakończy się powodzeniem.
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turalnie występujące przypadki botulinizmu 
związane są z zatruciem drogą pokarmową. 
Powstaje w następstwie spożycia żywności 
zawierającej toksynę.

ZDARZA SIę CZASAMI BOTULIZM 
NOWORODKóW, KTóRY NAJCZęśCIEJ 
WIąŻE SIę ZE SPOŻYCIEM MIODU LUB 
Mleka w proszku, zawierająCyCH 
SPORY CLOSTRIDIUM BOTULINUM. 
Bakterie kolonizują jelita, namnażają się 
i wytwarzają toksynę. Ze względu na nieroz-
winiętą w pełni florę układu pokarmowego, 
niemowlęta są szczególnie wrażliwe na spo-
życie przetrwalników, które w beztlenowych 
warunkach wykiełkują i, pozbawione konku-
rencji, zaczynają się namnażać w układzie 
pokarmowym, prowadząc do zatrucia.

ROZPOZNANIE ZATRUCIA JADEM 
KIEŁBASIANYM NIE JEST ŁATWE I ZA-
leży od sTadiuM CHoroBy i daw-
KI TOKSYNY. Jak wiemy, okres inkubacji 
choroby jest bardzo różny i dlatego istotna 
jest informacja o rodzaju spożywanych pro-
duktów spożywczych. W celu postawienia 
właściwej diagnozy wykonuje się tomogra-
fię komputerową, elektromiografię, bada-
nie płynu mózgowo-rdzeniowego. Botulizm 
noworodków diagnozuje się na podstawie 
obecności bakterii i toksyn w kale. Potwier-
dzeniem diagnozy są badania laboratoryj-
ne. Toksyny poszukuje się we krwi chorego, 
kale, treści żołądkowej i jelitowej, spożytej 
żywności. Podstawowym założeniem w le-
czeniu botulizmu jest inaktywacja toksyny. 
efekt ten uzyskuje się przez dożylne podanie 
antytoksyny, która neutralizuje wolną jesz-
cze toksynę niezwiązaną z zakończeniami 
nerwowymi. Natomiast związana toksyna 
nie jest usuwana po podaniu antytoksyny. 
W powodzeniu leczenia liczy się czas. Jeśli 
odpowiednio wcześnie zareaguje się na po-
garszający się stan osoby chorej, wówczas 
leczenie zakończy się powodzeniem.

Stopniowo, nawet po wielu miesiącach, 
dochodzi do wytworzenia nowych zakończeń 
nerwowo-mięśniowych i powrotu funkcji 
przekazywania impulsów nerwowo-mięśnio-
wych. Botulizmem nie można zarazić się od 
chorego. Choroba może mieć bardzo ostry 
przebieg. Należy pamiętać, że w przypadku 
braku leczenia, śmiertelność sięga 100%, 
dlatego tak ważne jest zarówno przestrze-
ganie zasad higieny osobistej, jak i przy ob-
róbce żywności oraz ścisłe przestrzeganie 
zasad konserwowania żywności.

W celu zapobiegania zatruciom jadem kieł-
basianym należy pamiętać, aby nie próbo-
wać podejrzanych środków żywnościowych, 
np. konserw mających specyficzny zapach, 
o miękkiej konsystencji lub z których wydo-
bywa się gaz, ponieważ nawet najmniejsze 
ilości mogą spowodować wystąpienie ob-
jawów chorobowych, a tym bardziej nie na-
leży ich spożywać, nawet po długotrwałym 
gotowaniu.



W celu zapobiegania zatruciom 
jadem kiełbasianym należy 
pamiętać, aby nie próbować 

podejrzanych środków 
żywnościowych, np. konserw 
mających specyficzny zapach, 

o miękkiej konsystencji lub z których 
wydobywa się gaz, ponieważ 

nawet najmniejsze ilości mogą 
spowodować wystąpienie objawów 

chorobowych, a tym bardziej nie 
należy ich spożywać, nawet po 

długotrwałym gotowaniu.
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PRZY SPORZąDZANIU PRZETWORóW 
NALEŻY BARDZO DOKŁADNIE PRZE-
sTrzeGać CzysTośCi. należy Brać 
śWIEŻE OWOCE I JARZYNY. Przy sole-
niu ryb i mary nowaniu mięsa, stężenie soli, 
względnie kwasota płynu konserwującego, 
musi być dostatecznie wysoka. śWIęTOśCIą 
powinno sTać się CoTyGodniowe 
PRZEGLąDANIE SPIŻAREK I LODóWEK 
W CELU WYELIMINOWANIA PODEJRZA-
nyCH produkTów.

Istotne jest to, że pomimo używania 
w obecnych czasach tak wielkiego ogromu 
konserwantów, wędzenia czy też peklowania, 
zarodniki zarazków mogą w dalszym ciągu 
rozmnażać się czy też w dalszym ciągu pro-
dukować jad. dzieje się to w przypadku, gdy 
niestety żywność przypadkowo miała stycz-
ność z pałeczką jadu kiełbasianego.

Przy sporządzaniu przetworów 
należy bardzo dokładnie przestrzegać 
czystości. Należy brać świeże owoce 

i jarzyny. 
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warto
wiedzieć

N iemiecki patolog opisał układ 
skupisk tkanki chłonnej w obrębie 
błony śluzowej gardła i nazwał ją 

limfatycznym pierścieniem twarzowym. dziś 
używa się zwykle nazwy „pierścień Waldey-
era”, „pierścień gardłowy Waldeyera” albo 
„pierścień gardłowy chłonny”.

Elementy pierścienia 
Waldeyera to:

 � migdałki podniebienne, znajdujące się 
w cieśni gardzieli,

 � migdałek językowy, umieszczony na 
podstawie języka, składający się z wielu 
mieszków językowych; może być miej-
scem rozwoju stanów zapalnych (np. 
anginy migdałka językowego) oraz no-
wotworów złośliwych (np. chłoniaków),

 � migdałek gardłowy (wyrośla adenoidal-
ne, migdałek trzeci) – występuje w części 
nosowej gardła, największy jest w wieku 
dziecięcym, a następnie zanika (niektó-
rzy dorośli mają jego resztki),

 � migdałki trąbkowe - leżą w ujściu trąbki 
słuchowej do gardła, czasem przerastają, 
upośledzając słuch,

 � grudki chłonne błony śluzowej gardła,
 � pasma boczne tylnej ściany.
 

pierśCień Gardłowy CHłonny 
JEST GRANICą MIęDZY ZEWNęTRZNY-
MI A WEWNęTRZNYMI FRAGMENTAMI 
układu pokarMoweGo i oddeCHo-
WEGO. Umożliwia on stały kontakt ze 
środowiskiem zewnętrznym, w którym 
znajdują się antygeny pod postacią drob-
noustrojów lub substancji chemicznych. 
dzięki kontaktowi z antygenami kształtują 
się mechanizmy odpornościowe, a dodat-
kowo w obrębie migdałków podniebnych 

o migdałkach

Co
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powstają komórki pamięci immunologicz-
nej. Pierścień ten ma chronić przed bak-
teriami i czynnikami chorobotwórczymi, 
jednak niestety często ulega infekcjom on 
sam, a konkretniej – migdałki. Migdałki 
odpowiadają za kontrolę naszego or-
ganizmu i obronę przed drobnoustroja-
mi. Są pierwszą linią obrony, wytwarzając 
przeciwciała oraz wysyłając sygnały do in-
nych części organizmu o tym, że właśnie 
atakowany jest przez wirusy czy bakterie. 
Z biegiem lat ich rola się jednak zmniejsza. 
Z reguły w okresie dojrzewania już prak-
tycznie nie występuje.

migdałki podniebienne to znajdujące się 
po obu stronach gardła „wypustki” zbudowa-
ne z tkanki limfatycznej. Są częścią układu 
odpornościowego, gdyż produkują antyge-
ny, czyli substancje służące do wytwarzania 
przeciwciał odpornościowych. kiedy dziec-
ko ma infekcję górnych dróg oddechowych, 
migdałki się powiększają, ponieważ muszą 
wówczas produkować więcej antygenów. 

Przerost migdałków może być konsekwen-
cją nawracających kilkakrotnie odczynów 
zapalnych w tym miejscu. Jednak przerosto-
wi sprzyjają i inne czynniki, np. spożywanie 
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pokarmów bogatych w węglowodany. Pato-
logiczny przerost migdałków może powodo-
wać niebezpieczne dla zdrowia następstwa, 
a mianowicie: trudności w połykaniu pokar-
mów, zmianę głosu, zaburzenia drożności 
dróg oddechowych, co jest przyczyną bez-
dechu w czasie snu.

migdałek gardłowy znajduje się w części 
nosowej gardła, w miejscu przejścia stropu 
w ścianę tylną. Najbardziej rozwinięty jest 
u dzieci. Z wiekiem ulega zanikowi, choć 
u dorosłych czasami obecne są jeszcze je-
go resztki. ma kształt czworoboku lub owalu, 
składa się z 4-6 listewek poprzedzielanych 
bruzdami, zwanymi zatokami migdałkowymi. 
Przypomina rozdzielone segmenty pomarań-
czy. W odróżnieniu od migdałka podniebne-
go ma on bardziej powierzchownie ułożone 
grudki chłonne oraz nie posiada krypt. Pokry-
ty jest nabłonkiem wielorzędowym migaw-
kowym. U dzieci migdałek gardłowy ulega 
przerostowi – jest to zjawisko fizjologiczne, 
jednak czasami przerost ten może być na 
tyle duży, że manifestuje się wystąpieniem 
objawów klinicznych i wówczas występuje 
tak zwany przerost patologiczny.

W warunkach domowych nie da się za-
uważyć, czy trzeci migdał jest powiększony. 
konieczna jest wizyta u specjalisty - otola-
ryngologa, który oceni stan migdałka. 

Sygnałem do takiej wizyty 
powinny być następujące 

objawy:
 � stałe oddychanie dziecka przez usta, 

przez co powietrze, którym oddycha, 
jest nieogrzane, nieoczyszczone i nie-
odpowiednio nawilżone. Prowadzi to do 
wysuszenia błony śluzowej jamy ustnej 
i gardła i może prowadzić do rozwoju 
angin i innych infekcji,

 � zmiana barwy głosu

 � chrapanie i czasami nawet 
bezdech senny,

 � zaburzenie prawidłowej wentylacji ucha, 
co w konsekwencji może prowadzić do 
wysiękowych zapaleń ucha, ostrych za-
paleń ucha środkowego – to z kolei do-
prowadzić może nawet do niedosłuchu,

 � stany zapalne zatok przynosowych, spo-
wodowane ich nieprawidłową wentylacją 
i zaleganiem wydzieliny nosa,

 � powiększenie węzłów chłonnych karko-
wych i szyjnych oraz zaburzenie w ukształ-
towaniu twarzy. dziecko z przerośniętym 
migdałkiem gardłowym ma ubogą mi-
mikę, jest blade, ma stale uchylone usta. 
Jego wyraz twarzy określany jest jako 
ospało-gapiowaty,

 � wady zgryzu,

W warunkach domowych 
nie da się zauważyć, 
czy trzeci migdał jest 

powiększony. Konieczna 
jest wizyta u specjalisty - 

otolaryngologa, który oceni 
stan migdałka. 



Przerośnięty migdał uciska 
też ujścia trąbek słuchowych, 

co może być przyczyną 
nawracających zapaleń ucha 

i zalegania płynu w jamie 
bębenkowej, a w konsekwencji 

może doprowadzić do 
niedosłuchu
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 � brak apetytu, brak energii, trudności 
w koncentracji i uczeniu.

Za pomocą specjalnego przyrządu, fibe-
roskopu (cienkiego i miękkiego przewodu 
z maleńką kamerą, który wprowadza się do 
noska dziecka), lekarz sprawdzi, czy przyczy-
ną kłopotów rzeczywiście jest trzeci migdał. 
Zbada również jego wielkość i zorientuje się, 
czy nie jest siedliskiem bakterii i czy przerost 
jest groźny. kiedy otolaryngolog stwierdzi 
przerost patologiczny, który blokuje prze-
pływ powietrza przez nosogardło, wówczas 
podejmie stosowne leczenie. dziecko, któ-
re nie może oddychać przez nos, a oddycha 
przez usta, naraża się na kolejne infekcje. 
Przerośnięty migdał uciska też ujścia trą-

bek słuchowych, co może być przyczyną na-
wracających zapaleń ucha i zalegania płynu 
w jamie bębenkowej, a w konsekwencji może 
doprowadzić do niedosłuchu.

Bóle gardła i inne dolegliwości związane 
z przerostem migdałków, a także ewentualną 
konieczność ich usunięcia, kojarzymy głów-
nie z dziećmi. Tymczasem ten problem la-
ryngologiczny dotyczy osób w każdym wieku. 
Skuteczne rozprawienie się z chorymi mig-
dałkami jest konieczne nie tylko ze wzglę-
du na komfort życia, ale i możliwe poważne 
powikłania ze strony innych narządów jak 
nerki, stawy czy serce. W wyniku nawracają-
cych zapaleń, migdałki podniebienne prze-
stają pełnić swoją funkcję obronną, a nawet 
mogą stać się czasami źródłem zakażenia 
i powtarzających się chorób gardła.

migdałki podniebienne mają szczelinowa-
te, rozgałęzione krypty przenikające miąższ. 
dopóki krypty opróżniają się swobodnie do 
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jamy ustnej, czynność migdałków nie jest 
zaburzona. Jeśli jednak zawartość pod po-
stacią resztek pokarmowych, złuszczonego 
nabłonka, limfocytów, komórek bakterii, na-
zywana czopami retencyjnymi, zalega, może 
stanowić doskonałą pożywkę dla wzrostu 
mikroorganizmów i rozwoju przewlekłego 
zapalenia migdałków podniebiennych. 

rozpoznanie przewlekłego zapalenie mig-
dałków wymaga szczególnej ostrożności. 

Objawy są mało specyficzne, a w badaniu 
możemy mieć obraz niezmienionych choro-
bowo migdałków. Choroba jest najczęściej 
skutkiem nawracających angin, w wyniku 
których dochodzi do zmian w budowie mig-
dałków i zalegania złogów w kryptach. Two-
rzą się mikroropnie, z których zakażenie 
może szerzyć się w głąb migdałka lub drogą 
krwionośną do odległych narządów i dawać 
zakażenia odogniskowe: gorączkę reuma-
tyczną, kłębuszkowe zapalenie nerek, zapa-

Kiedy trzeci migdał okaże się za duży, wówczas specjalista może 
przepisać leki przeciwalergiczne i przeciwzapalne bądź szczepionki 

podnoszące odporność. Dzięki takim zabiegom infekcje mogą 
być rzadsze, a więc migdałek powinien wrócić do normalnego 

rozmiaru. Jeśli ta metoda zawiedzie, a przerośnięty migdał stanie 
się zagrożeniem, wówczas konieczny jest zabieg chirurgicznego 

usunięcia migdałka gardłowego, czyli adenotomia. Decyzję o operacji 
może podjąć tylko otolaryngolog.



Rozpoznanie przewlekłego 
zapalenie migdałków wymaga 

szczególnej ostrożności. 
Objawy są mało specyficzne, 

a w badaniu możemy mieć obraz 
niezmienionych chorobowo 

migdałków.
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lenie stawów, łuszczycę, zapalenie mięśnia 
sercowego, choroby naczyń.

Wśród objawów 
świadczących o przewlekłym 
zapaleniu migdałków można 

wymienić: 
 � uczucie przeszkody w gardle, 
 � nawracające zapalenie migdałków, 
 � bóle szyi, 
 � trudności w połykaniu, 
 � cuchnący oddech, 
 � nieprzyjemny smak w ustach, 
 � powiększone węzły chłonne 
 � oraz biało-żółte, cuchnące złogi, tak zwa-

ne czopy migdałkowe. 
 

leczenie zachowawcze przewlekłego zapa-
lenia migdałków, czyli płukanie, pędzlowanie, 

r e k l a m a

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.

ZACZYNA UWALNIAĆ SUBSTANCJĘ 
PRZECIWBÓLOWĄ JUŻ W 60 SEKUND!1

1. Na podstawie badania in-vitro SORL 50034/01, 
2018. 
Nurofen Express Forte, 400 mg, kapsułki, 
miękkie. Każda kapsułka miękka zawiera 400 
mg ibuprofenu (Ibuprofenum). Wskazania do 
stosowania: Produkt leczniczy przeznaczony jest 
do stosowania u dorosłych oraz dzieci i młodzieży 
o masie ciała powyżej 40 kg (12 lat i powyżej) w 
krótkotrwałym objawowym leczeniu łagodnego  
i umiarkowanego bólu, takiego jak ból głowy, 
bóle miesiączkowe, ból zębów oraz gorączka i ból 
związany z przeziębieniem. Przeciwwskazania: 
nadwrażliwość na substancję czynną, czerwień 
koszenilową (E124) lub którąkolwiek z substancji 
pomocniczych; reakcje nadwrażliwości w wywiadzie 
(np. skurcz oskrzeli, astma, zapalenie błony śluzowej 
nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka) 
związane z przyjęciem kwasu acetylosalicylowego 
(ASA) lub innych niesteroidowych leków 
przeciwzapalnych (NLPZ); krwawienie lub 
perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie, 
związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ; czynna 
lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka 
lub dwunastnicy lub krwotok (dwa lub więcej 
wyraźne epizody potwierdzonego owrzodzenia 
lub krwawienia); ciężka niewydolność: wątroby, 
nerek lub serca (klasa IV wg NYHA); krwawienie z 
naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie; 
niewyjaśnione zaburzenia układu krwiotwórczego, 
ciężkie odwodnienie (wywołane wymiotami, 
biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów); 
ostatni trymestr ciąży; dzieci w wieku poniżej 
12 lat oraz młodzież o masie ciała poniżej 40 kg.  
Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) 
S.A.  RB-M-23893BÓL POZOSTAW NAM
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oczyszczanie, antybiotykoterapia, przynosi 
mało korzyści. 

Niestety, jedynym skutecznym leczeniem 
jest usunięcie migdałków – tonsillektomia. 
Jednak usunięcia migdałków podniebnych 
muszą być w każdym przypadku rozpatry-
wane indywidualnie. Są przypadki, w któ-
rych zdecydowanie zaleca się wykonanie 
tonsillektomii. Z pewnością należy do nich 
przewlekłe zapalenie migdałków, a także 
częste anginy. 

Jeśli choroba pojawia się kilka razy w roku, 
a nawet pięć razy w ciągu dwóch lat, warto 
porozmawiać z lekarzem, czy wycięcie nie 
pozwoli ograniczyć liczby podawanych przy 
tej chorobie antybiotyków. migdałki wycina 
się także przy nawracających ropniach oko-

łomigdałkowych, chorobach odogniskowych, 
a nawet regularnym nieprzyjemnym oddechu, 
który spowodowany jest powstawaniem czo-
pów migdałkowych. wycięcie zalecane jest 
także przy zaburzeniach snu. Jeśli przerost 
migdałków zwęża gardło środkowe i powo-
duje bezdech senny, prowadzący do niebez-
piecznych powikłań, lepiej wyciąć migdałki 
i pozbyć się nie tylko uciążliwego chrapania, 
ale także ryzyka cięższych następstw.

Nawracające infekcje migdałków wska-
zują na znaczne osłabienie odporności. 
Chcąc uchronić się przed chorobami, należy 
zadbać o poprawę kondycji układu immu-
nologicznego. doskonałym sposobem na 
poprawę odporności jest dostarczanie orga-
nizmowi odpowiednich witamin, minerałów, 
aminokwasów.
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STREPSILS® HERBAL
ŁAGODZI PODRAŻNIONE GARDŁO1 
I WSPIERA ODPORNOŚĆ

2

SUCHE I PODRAŻNIONE GARDŁO?

NOWOŚ
Ć

Reckitt Benkiser (Poland) S.A.
RB-M-54731 
1. Dotyczy ekstraktu z jeżówki i olejku z melisy, 2. Suplemet zawiera witaminę C i cynk, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Suplement diety

r e k l a m a
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Zespół 
metaboliczny

Zespół metaboliczny to epidemia XXI wieku. 
W Polsce problem ten jest bardzo poważny, bo 

dotyczy co piątej osoby 
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Z espół metaboliczny, zwany też zespo-
łem X, to ciąg powiązanych ze sobą 
elementów systematycznie i pod-

stępnie niszczących organizm, mogących 
zwiększać ryzyko zachorowania na miażdży-
cę, choroby serca i cukrzycę typu 2. Szacuje 
się, że obecność zespołu metabolicznego 
dwukrotnie zwiększa ryzyko wystąpienia 
chorób układu krążenia i aż pięciokrotnie 
podnosi ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2. 
 
 W obecnych czasach w krajach rozwiniętych 
choroby te zbierają największe żniwo pod 
względem liczby zgonów. Zespół metabo-
liczny to szereg odchyleń od normy różnych 
parametrów, które składają się na to scho-
rzenie. aby można było rozpoznać zespół 
metaboliczny, muszą zostać spełnione pew-
ne kryteria.

musi wystąpić otyłość brzuszna (obwód 
talii równy bądź większy niż 80 cm u kobiet 
lub 94 cm u mężczyzn) wraz z co najmniej 
dwoma z poniższych czynników:

 � poziom trójglicerydów we krwi równy 
bądź wyższy niż 150 mg/dl (lub leczenie 
podwyższonego poziomu trójglicerydów),

 � stężenie tzw. dobrego cholesterolu (HdL) 
we krwi – u kobiet <50 mg/dl, u mężczyzn 
<40 mg/dl,

 � ciśnienie tętnicze równe bądź wyższe niż 
130/85 mm Hg (lub leczenie nadciśnie-
nia tętniczego),

 � poziom glukozy we krwi na czczo równy 
lub wyższy niż 100 mg/dl (lub leczenie 
cukrzycy typu 2).

dokładne mechanizmy rozwoju zespołu 
metabolicznego nie są znane, ale wiadomo, 
że są powiązane z nadmiernym gromadze-
niem tkanki tłuszczowej wokół talii. Osoby, 
które mają tendencje do tycia w brzuchu 
są bardziej narażone na to, że rozwinie się 
u nich zespół metaboliczny.

Czynniki ryzyka to:

 � nadwaga i otyłość,  
szczególnie w okolicy talii,

 � siedzący tryb życia,
 � podłoże genetyczne,
 � palenie tytoniu,
 � wysokokaloryczna dieta złożona 

z węglowodanów i tłuszczów.

Nadwaga jest zawsze szkodliwa dla zdro-
wia, szczególnie wtedy, gdy tkanka tłusz-
czowa odkłada się w okolicach talii. Należy 
pamiętać, że tłuszcz gromadzi się wówczas 
nie tylko pod skórą (co uwidacznia się jako 

Unikalne, 
potrójne 
działanie

 
Redukcja
nadkwaśności

Hamowanie
refluksu

Ochrona 
żołądka i przełyku

ALU/MIX/KON/202112/01

WYROBY MEDYCZNE
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fałdki), ale również – co ważniejsze – w or-
ganach znajdujących się w jamie brzusznej 
oraz w tętnicach. Naukowcy od lat usiłują 
wyjaśnić, co jest przyczyną notowanego 
w ostatnich latach lawinowego wzrostu liczby 
osób spełniających kryteria diagnostyczne 
zespołu metabolicznego. Stwierdzono, że 
organizm współczesnego człowieka jest 
utrzymywany w permanentnym stanie syto-
ści. Ciągle gromadzimy tkankę tłuszczową, 
bo tak zaprogramowany jest nasz organizm, 
jednak rzadko kiedy mamy okazję spalić cały 
ten zapas. Otyłość jest chorobą przewlekłą 
o złożonych przyczynach genetycznych, en-
dokrynologicznych, środowiskowych (stres, 
palenie tytoniu, alkohol, dieta obfitująca 
w tłuszcze nasycone i sól kamienną). Cha-
rakteryzuje się powolną progresją albo okre-
sami stabilności masy ciała z chudnięciem 
i następowym przybieraniem masy ciała, 
najczęściej większym niż jej utrata podczas 
chudnięcia (efekt „jo-jo”). Jest chorobą me-
taboliczną, jej pierwotną przyczyną są zabu-
rzenia łaknienia, prowadzące do zwiększenia 
się ilości tkanki tłuszczowej w organizmie. 

W miarę nasilania się tego procesu oraz 
w miarę upływu czasu pojawiają się patologie 
i dysfunkcje dotyczące wszystkich w istocie 
układów i narządów. mogą one powodować 
inwalidztwo i skrócenie życia. Otyłość pro-
wadzi ponadto do rozwoju takich chorób 
jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu 2, 
niealkoholowe stłuszczenie wątroby oraz 
depresja. Otyłość jest zagrożeniem zdrowia 
i powinna być leczona nie tylko poprzez in-
dywidualnie dobraną, niskokaloryczną die-
tę, ale także poprzez wzmożoną aktywność 
fizyczną, a niekiedy również powinno być 
wspomagane farmakoterapią. 

Obniżenie masy ciała pozytywnie wpływa 
na prawidłowy poziom stężenia cholesterolu 
i trójglicerydów we krwi, sprzyja zmniejsze-
niu bólów krzyża i stawów, zmniejsza potli-

Leczenie i zapobieganie 
występowaniu zespołu 

metabolicznego to przede 
wszystkim promocja zdrowego 
trybu życia z modyfikacją diety 
oraz zwiększeniem aktywności 

fizycznej
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wość i nietrzymanie moczu, łagodzi objawy 
dusznicy bolesnej. 

leczenie i zapobieganie występowa-
niu zespołu metabolicznego to przede 
wszystkim promocja zdrowego trybu 
życia z modyfikacją diety oraz zwiększe-
niem aktywności fizycznej. 

leczenie farmakologiczne tego schorze-
nia ma niewielkie zastosowanie. Ogranicza 
się do leczenia hiperlipidemii, nadciśnienia 
tętniczego oraz zaburzeń tolerancji glukozy 
odpowiednimi preparatami farmaceutyczny-
mi. Najważniejsze jest jednak to, aby zarówno 
dzieci, jak i dorośli cierpiący z powodu oty-
łości, dążyli do unormowania swojego BMI.

zespół metaboliczny jest poważnym 
problemem, ponieważ znaczna część lu-
dzi prowadzi siedzący tryb życia. zwykle 
częściej występuje on u kobiet niż u męż-
czyzn. Częstość jego występowania ro-
śnie wraz z wiekiem.

Wyniki najnowszych badań stwierdzają, 
że otyłość centralną poprzedza rozwój in-
sulinooporności i pozostałych elementów 
zespołu metabolicznego, a następnie jego 
powikłań w postaci chorób sercowo-naczy-
niowych i cukrzycy typu 2. Pojawia się coraz 
więcej przesłanek naukowych przemawiają-
cych za tym, że podłożem wszystkich zmian 
zaliczanych do zespołu metabolicznego jest 
najprawdopodobniej trzewna tkanka tłusz-
czowa i jej aktywność prozapalna. 

U osób z predyspozycją genetyczną, oty-
łość wywołana wysokokaloryczną dietą i małą 
aktywnością fizyczną prowadzi do rozwoju 
oporności tkanek na działanie insuliny. me-
chanizmy patogenetyczne łączące otyłość 
z opornością na insulinę są słabo poznane. 
dane zgromadzone w ciągu ostatnich kilku 
lat wskazują na istnienie złożonych zależno-
ści między metabolizmem tkanki tłuszczo-

wej a działaniem insuliny. Pozwalają również 
przypuszczać, że insulinooporność i związa-
na z nią kompensacyjna hiperinsulinemia 
oprócz tego, że są wynikiem otyłości, to 
mogą się także do niej przyczyniać. Od nie-
dawna badacze zwracają uwagę na obecny 
w przebiegu otyłości stres oksydacyjny jako 
kolejny czynnik prowadzący do wystąpienia 
insulinooporności i rozwoju miażdżycy.

Coraz więcej dowodów pochodzących 
z badań eksperymentalnych i klinicznych 
wskazuje na związek przyczynowo-skut-
kowy między otyłością i insulinoopor-
nością a rozwojem i utrzymywaniem się 
podwyższonego ciśnienia tętniczego. 

Patogeneza nadciśnienia tętniczego zwią-
zanego z otyłością jest złożona, a udział 
w niej bierze wiele współistniejących i często 
współzależnych czynników.

Świat, w którym żyjemy zmienia się z dnia 
na dzień. Wzrasta lista zagrożeń cywilizacyj-
nych oraz społecznych. Powodują one wzrost 
liczby potencjalnych czynników, które mogą 
powodować bezpośrednie zagrożenie zdro-
wia i życia. Najbardziej wrażliwą na te czyn-
niki grupą są niemowlęta, dzieci i nastolatki. 
Niebezpieczeństwo ze swojej strony niesie 
także grupa chorób zwanych chorobami cy-
wilizacyjnymi. Zaliczamy do nich schorzenia 
układu oddechowego, krążeniowego, uczu-
lenia, nowotwory, AIdS, chorobę Alzheimera 
oraz wiele innych. Od niedawna dołączył do 
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nich zespół metaboliczny, występujący coraz 
częściej także u dzieci.

zespół metaboliczny to poważne scho-
rzenie, które do niedawna było opisywa-
ne wyłącznie w dorosłej części naszej 
populacji. 

Okazuje się, że może mieć on swoje pod-
łoże w zaburzeniach występujących już 
w dzieciństwie. liczba otyłych dzieci wciąż 
wzrasta. Wraz z tą tendencją stwierdza się 

u nich dyslipidemię, nadciśnienie tętnicze 
i zaburzenia tolerancji glukozy. Wszyst-
kie te elementy wchodzą w skład zespołu 
metabolicznego. W obliczu choroby cywili-
zacyjnej, jaką staje się otyłość, wczesne za-
pobieganie, wykrywanie i leczenie zespołu 
metabolicznego jest istotnym działaniem, 
które może w przyszłości zmniejszyć ryzy-
ko przedwczesnego rozwoju i wystąpienia 
zmian miażdżycowych oraz innych chorób 
układu naczyniowo-sercowego.
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zuPA SzCzAWIOWA (4 PORCjE)
 � 4 duże ziemniaki,
 � 2 marchewki,
 � kawałek mięsa do ugotowania na nim wywaru
 � świeży szczaw (ewentualnie ze słoiczka, albo mrożony)
 � 2 łyżki śmietany 18%
 � sól, pieprz do smaku
 � 4 jajka ugotowane na twardo

 � pęczek szparagów
 � kilka plastrów szynki szwarcwaldzkiej
 � bób świeży, ewentualnie mrożony
 � liście botwiny
 � pomidor (może być też kilka koktajlowych)

Ziemniaki i marchewkę obieramy, myjemy, kroimy w kostkę, wrzucamy do garnka, zalewamy 
wodą, dodajemy kawałeczek mięsa, żeby zupa była smaczniejsza i gotujemy około 20 minut. 
delikatnie doprawiamy. do gotującej się zupy wkładamy małą porcję szczawiu, wielkości szklanki 
(świeży należy umyć i pokroić). Gotujemy ok. 15 minut, zabielamy śmietaną. Obieramy wcześniej 
ugotowane na twardo jajka i kroimy każde na 8 części, a następnie dodajemy do zupy tuż przed 
podaniem.

Bób gotujemy w osolonej wodzie ok. 15 minut i obieramy dokładnie. Szparagi należy umyć, odłamać 
i wyrzucić twarde i jasne końce, a następnie gotować przez 10 minut w osolonej wodzie, starając 
się, żeby główki nie były zanurzone w wodzie. Cukinię kroimy w cienkie plastry, przyprawiamy 
solą i majerankiem, skrapiamy oliwą i zostawiamy na ok. 15 min. Pomidora kroimy w kawałki 
– możemy też użyć kilku pomidorków koktajlowych – wtedy grillujemy je w całości. Na patelni 
grillowej przypiekamy cukinię i pomidorki. Ugotowane szparagi owijamy plastrami szynki 
szwarcwaldzkiej i wrzucamy na chwilę na patelnię – grillujemy, aż się ładnie przypieką. Na 
talerzu układamy liście botwiny, ugotowany i obrany bób, zgrillowaną cukinię z pomidorkami, 
a na wierzch kładziemy szparagi w szynce.

k ą c i k

SzPARAgI z SzYNKą SzWARCWALdzKą

 � cukinia plastry
 � oliwa z oliwek  

(najlepiej extra vergine)
 � majeranek suszony
 � szczypta soli
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KRzYŻÓWKA

SHAKE TRuSKAWKOWY

Truskawki obieramy z szypułek i miksujemy wraz z cukrem w blenderze. 
Następnie dodajemy mleko oraz lody i dalej miksujemy do otrzymania gładkiej 
konsystencji. Podajemy schłodzony z bitą śmietaną, dowolną posypką, 
wafelkami itd. W zależności od upodobań.

 � 200 g świeżych truskawek (ewentualnie mrożonych)
 � 300 ml mleka
 � 3 gałki lodów śmietankowych
 � 1 łyżka cukru pudru i odrobina waniliowego
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