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Miło mi jest oddać w Wasze ręce kolejny
numer kwartalnika poświęconego tematom
zdrowia oraz dobrego samopoczucia.
W momencie oddawania do druku aktualnego numeru za oknami zaczyna się lato; kiedy
przygotowane artykuły trafią w Państwa ręce,
będziemy już na półmetku wakacji. W tym
roku większa część z nas zdecyduje się na
spędzenie wakacji za granicą. Zeszłoroczne
ograniczenia w podróżowaniu sprzyjały raczej
odwiedzaniu krajowych kurortów. Zachęcam
Państwa do zapoznania się z artykułem poruszającym zagadnienia chorób pasożytniczych
występujących w krajach o cieplejszym klimacie. Przedstawiliśmy w nim kilka wskazówek,
które pomogą przygotować się na zagrożenia,
jakie możemy napotkać w innych warunkach
klimatycznych. Temat ten rozwinęliśmy również
w artykule pt. ,,Profilaktyka podróżnika”. Mogą
tam Państwo poczytać m.in. o podstawowych
zasadach kompletowania apteczki podróżnej
oraz zapoznać się z rekomendacjami dotyczącymi profilaktyki chorób zakaźnych.
Wspomnę jeszcze o naszym temacie okładkowym, w którym opisujemy kształtowanie się
zdrowotnych nawyków w środowisku najbliższej rodziny. Ten temat polecam szczególnie
młodym rodzicom, oraz tym z Państwa, którzy
mają wpływ na wychowanie najmłodszych
członków rodziny. Żywię szczerą nadzieję, że
nasze wydawnictwo umili Państwu ostatnie
chwile kończącego się lata.
Anna Boryka
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Dzięki językowi przeżuwamy, smakujemy i po części mówimy. Język
to narząd mięśniowy znajdujący się w jamie ustnej, który z zewnątrz
pokryty jest błoną śluzową, a na jego powierzchni znajdują się brodawki
mechaniczne i smakowe. Język jest elementem układu pokarmowego,
który odpowiada za wstępną obróbkę jedzenia, odczuwanie smaków oraz
artykulację mowy

J

ęzyk możemy podzielić na dwie
podstawowe części: nasadę (korzeń) i trzon, które oddzielone są
od siebie bruzdą graniczną w kształcie
litery v. Po środku tej bruzdy leży otwór ślepy. Najwęższy fragment języka to tak zwany
koniec wolny. Dolna powierzchnia języka pokryta jest gładką błoną śluzową, a znajdujące się na niej wędzidełko łączy język z dnem
jamy ustnej. Język zbudowany jest z mięśni
poprzecznie prążkowanych. Czasami zdarzają się nieprawidłowości w budowie języka,
które mogą skutkować zaburzeniami mowy.
Zdrowy język jest koloru różowego
i w zasadzie nie posiada nalotu (dopuszcza
się jedynie występowanie jasnego i delikatnego nalotu niczym mgiełka). Kiedy pojawia
się nalot o wyraźnym zabarwieniu albo kiedy nalot tworzy brzydkie poduchy, oznacza
to chorobę - niekoniecznie samego języka.
Chory język może boleć, lecz nie zawsze.
Część jednostek chorobowych przebiega
bezboleśnie, ale te, które dają o sobie znać
bólem, potrafią być naprawdę przykre. Dzieje się tak, ponieważ język, dzięki bogatemu
unerwieniu i unaczynieniu, jest organem
wyjątkowo wrażliwym na rozmaite bodźce,
również czuciowe.
Niektóre schorzenia języka nie wymagają leczenia i nie dają dolegliwości

Chory język może boleć,
lecz nie zawsze. Część
jednostek chorobowych
przebiega bezboleśnie,
ale te, które dają o sobie
znać bólem, potrafią być
naprawdę przykre

bólowych, np. język geograficzny. Na powierzchni języka pojawiają się plamy w innym
kolorze niż jasnoróżowy. Są one wynikiem
miejscowego złuszczania się wierzchnich
warstw języka. Język geograficzny towarzyszyć może wielu schorzeniom dziedzicznym,
psychosomatycznym lub awitaminozom.
Język geograficzny to łagodne zapalenie
powierzchni języka, które charakteryzuje się
uczuciem pieczenia i czasami objawia się
nadwrażliwością na niektóre pokarmy (ostre,
słodkie, kwaśne, gorące). Cechą charakterystyczną wystąpienia języka geograficznego
są doskonale widoczne czerwone, owalne
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i opuchnięte wyspy z białym obramowaniem. W tym czasie brodawki językowe są
widoczne w postaci powiększonych czerwonych kropek, można też zaobserwować
rogowacenie. Język geograficzny nie jest
chorobą zakaźną, najprawdopodobniej jest
to dziedziczne zjawisko. Może pojawić się
podczas ciąży, lecz po porodzie objawy znikają. Wiadomo również, że pewne produkty
żywieniowe oraz stres emocjonalny mają duży wpływ na rozwinięcie się choroby. Objawy
często zmniejszają się wraz z ustąpieniem
choroby. Chcąc uniknąć tych objawów należy
pamiętać, aby nie jeść pokarmów zbyt kwaśnych czy pikantnych oraz nie nadużywać
napojów alkoholowych i dbać o odpowiednią higienę jamy ustnej. Zazwyczaj nie jest
potrzebna farmakoterapia.

Zapalenie języka
Jedną z najczęściej spotykanych grup

6
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schorzeń języka jest jego zapalenie, które może być wywołane przez wirusy, bakterie, grzyby czy czynniki fizyczne, na przykład
oparzenie lub ugryzienie. Zapalenie języka
może również towarzyszyć chorobom ogólnoustrojowym takim jak cukrzyca, gruźlica,
niedokrwistość złośliwa oraz może być spowodowane przez alergię. Kolejną przyczyną
bolesnych stanów zapalnych języka może też
być awitaminoza.
Zapalenie języka można podzielić
na zapalenie pierwotne i wtórne.

Zapalenie pierwotne spowodowane
jest zasiedlaniem się w jamie ustnej czynników uszkadzających śluzówkę, takich jak
grzyby czy bakterie (gronkowce, paciorkowce). Zapalenie to rozwija się również
u osób z obniżoną odpornością na skutek
przewlekłego stosowania antybiotyków, leczenia immunosupresyjnego oraz w wyniku
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z aftami jamy ustnej. Obrzęk i pieczenie języka upośledzają funkcjonowanie kubków
smakowych, prowadząc do zaburzeń smaku.
Spożywanie szczególnie słonych, kwaśnych
i gorących pokarmów bardzo nasila objawy
bólu i pieczenia.

Jedną z najczęściej
spotykanych grup schorzeń
języka jest jego zapalenie, które
może być wywołane przez
wirusy, bakterie, grzyby czy
czynniki fizyczne, na przykład
oparzenie lub ugryzienie

nieprawidłowej higieny jamy ustnej u osób
ze schorzeniami neurologicznymi. Innymi
czynnikami, które prowadzą do zapalenia pierwotnego języka, są: urazy mechaniczne, takie
jak przygryzienia czy te powstałe przez źle
dopasowane protezy oraz palenie tytoniu czy
alkohol. Natomiast wtórne zapalenie
języka rozwija się na tle innych chorób ogólnoustrojowych oraz w wyniku awitaminozy.
Główną dolegliwością przy zapaleniu
języka jest ból i pieczenie, spowodowane
toczącym się procesem zapalnym. Może
to bardzo utrudniać spożywanie pokarmów,
prowadząc do dysfagii (zaburzeń połykania).
Kolejnym objawem jest zaczerwienienie
i obrzęk języka, najbardziej na koniuszku
i częściach bocznych języka. W przypadku zapalenia bakteryjnego pojawiają się rozległe
owrzodzenia, natomiast grzybicze objawia
się białym nalotem na języku i śluzówkach
jamy ustnej, który należy często różnicować

Zapalenie języka jest dolegliwością
długotrwałą, ale najczęściej niegroźną.
Leczenie przyczynowe polega na leczeniu choroby podstawowej oraz na unikaniu czynników drażniących i powinno być
skorelowane z leczeniem objawowym.

Afty
Na błonie śluzowej języka może pojawić
się owrzodzenie zwane aftami. Przyczyny
powstawania aft są różne. Najczęściej związane jest to z niedoborem witamin i podrażnieniami. Na ich powstawanie mają również
wpływ czynniki genetyczne. Afty są schorzeniem przewlekłym i nawracającym, niekiedy
utrudniającym jedzenie, picie i mowę. Afty
na języku to dość często występująca dolegliwość. Mogą być one spowodowane nieodpowiednią higieną jamy ustnej, urazami
mechanicznymi lub towarzyszyć chorobom
ogólnoustrojowym.
Przyczyn pojawiania się aft na języku może być dużo.
Najczęściej ich występowanie jest
jednak wywołane przez:








nieodpowiednią higienę jamy ustnej
jedzenie brudnymi sztućcami
spożywanie nieumytych warzyw i owoców
nieleczone choroby jamy ustnej
użytkowanie źle dopasowanych protez
przyjmowanie niektórych leków (na przykład antybiotyków)
 niedobory żelaza i witamin z grupy B
 choroby autoimmunologiczne
 zaburzenia hormonalne
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 schorzenia ogólnoustrojowe, jak choroby migdałków, refluks, zapalenie zatok,
infekcja grzybicza, celiakia

Kiedy afty pojawiają się na języku kilka razy
do roku, długo nie ustępują i atakują również
pozostałe błony śluzowe, można podejrzewać
występowanie tak zwanej aftozy nawrotowej,
znanej również jako aftowe zapalenie błony
śluzowej. W większości przypadków afty na
języku znikają samoistnie. Jeśli osiągają
niewielkie rozmiary i nie nawracają zbyt często, znaczną poprawę przynosi zazwyczaj już
zwiększona higiena jamy ustnej, uzupełniona o stosowanie środków przeciwbólowych
i ściągających. Wskazane jest również sięgnięcie po dostępne w aptekach płyny do
płukania ust lub napary ziołowe. Jeśli mimo
to afty na języku nie ustępują, warto skonsultować się ze stomatologiem. Lekarz może
r
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przepisać bardziej specjalistyczne maści
lub żele, niekiedy konieczne jest włączenie
do terapii antybiotyków, a nawet sterydów.

Żylaki języka oraz przerost
brodawek nitkowatych
Kolejnymi przypadłościami, jakie mogą pojawić się na języku, są żylaki języka
oraz przerost brodawek nitkowatych. Są
to schorzenia, które również nie bolą. Żylaki
obserwuje się u osób starszych na spodzie
języka (mogą świadczyć o istnieniu miażdżycy). Przerost brodawek powoduje z kolei
zmiany na powierzchni języka. Powierzchnia
języka w tej chorobie wygląda jakby była pokryta włosami (stąd inna nazwa tej choroby:
język włochaty). Przerost brodawek może być
skutkiem zażywania leków (np. antybiotyków),
niedoboru witamin, a nawet nadmiernego
płukania jamy ustnej różnymi roztworami.

a
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Nowotwór

 brzydki zapach z ust
 oraz chrypka.

Jednak najgroźniejszą chorobą języka
jest rak – najczęściej płaskonabłonkowy.
Ten giętki organ może też być atakowany
przez tłuszczaki, mięśniaki, nerwiaki czy ziarniaki. Powstawaniu nowotworów sprzyjają:
palenie papierosów, nadużywanie alkoholu,
zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego,
awitaminoza, zła dieta, nieprawidłowa higiena jamy ustnej oraz mechaniczne drażnienie
tkanek przez źle dopasowane aparaty ortodontyczne lub protezy.
Objawami raka języka mogą być:

 ślinotok,
 ograniczenie ruchomości lub całkowite unieruchomienie języka, jego
powiększenie,
 bóle w okolicy nasadowej narządu,
szczękościsk,
r
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Jama ustna jest przede wszystkim zbudowana z tkanki nabłonkowej (nabłonka wielowarstwowego płaskiego), dlatego większość
nowotworów jamy ustnej, w tym rak języka,
są nowotworami wywodzącymi się właśnie
z tkanki nabłonkowej. Rak języka najczęściej
lokalizuje się w 2/3 przedniej części języka
po stronie bocznej, stosunkowo długo nie
dając wyraźnych i uporczywych dolegliwości. Rak języka rozwija się najczęściej na
bazie zmian przedrakowych, do których
zalicza się: leukoplakię, czyli rogowacenie białe oraz erytroplakię, czyli rogowacenie czerwone błony śluzowej.
Na podłożu leukoplakii rozwijają się
zmiany nowotworowe z częstością od 5
do 10%. Należy jednak zwrócić uwagę na

a
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pewną odmianę leukoplakii, która objawia
się występowaniem zmian wieloogniskowych i 70-procentowym ryzykiem progresji
do raka inwazyjnego.

Zaburzenia odczuwania smaku i zmiana
kolorystyki języka nie zawsze są spowodowane chorobami toczącymi się w samym języku.

Erytroplakia charakteryzuje się obecnością czerwonych, nieregularnych zmian, które
łatwo ulegają uszkodzeniu, powodując krwawiące ogniska błony śluzowej ze zmianami
atroficznymi. Zwykle erytroplakia ma wygląd
czerwonego aksamitu, niekiedy z obecnością
nadżerek i owrzodzeń. W znacznej części
przypadków erytroplakii towarzyszy już rak
płaskonabłonkowy inwazyjny, zlokalizowany
na brzegach zmiany. Należy zwrócić szczególną uwagę na długotrwałość zmiany (powyżej
3 tygodni), lokalizację zmiany (boczna i dolna
część języka), kolor i konsystencję (zmiany
czerwone i z wyczuwalnym stwardnieniem
prowadzą do szybszej progresji nowotworowej), płeć (dużo większe ryzyko u kobiet)
oraz etiologię.

Często są skutkami innych schorzeń, przyjmowania leków lub też wynikają z zaburzeń
w gospodarce mineralnej organizmu albo
z nałogowego palenia czy picia. Współcześnie wiemy, że język czerwony pojawia się
podczas gorączki, dodatkowo opuchnięty
występuje w czasie grypy, a jeśli jest cienki
i błyszczący – podejrzewać można niedokrwistość. Język malinowy może świadczyć
o chorobie nowotworowej układu pokarmowego, kłopotach z sercem lub wątrobą, a kiedy ognistej barwie towarzyszą uwypuklone
brodawki na języku, jest to objaw szkarlatyny.
Język siny sygnalizuje niewydolność układu
krążenia i oddechowego, a blady, szarawy
świadczy o niedoborze żelaza. Nalot na języku niesie informację o istniejących w ustroju
stanach zapalnych, gorączce lub o zakażeniu.

Leczenie raka języka głównie polega na
zabiegu chirurgicznym oraz radioterapii,
stosowanych w sposób skojarzony albo osobny (samą radioterapię stosuję się w przypadku
braku możliwości zabiegu chirurgicznego).

Zanik języka
Poważnym schorzeniem języka jest jego
zanik. Organ traci swój wigor, giętkość, siłę
i jędrny wygląd. Wiotczeje i cofa się w głąb
jamy ustnej, z czasem staje się pofałdowany i obłożony, dotykają go skurcze i drgawki.
Osoba dotknięta tym schorzeniem nie tylko
nie potrafi manipulować językiem jak niegdyś,
ale nie może go nawet przesunąć z boku na
bok. Na skutek tego pojawiają się kłopoty
z przemieszczaniem pokarmu w jamie ustnej oraz z wymową. Pierwotnymi przyczynami
zaniku języka mogą być porażenia nerwowe
lub mięśniowe, przebycie kiły, stwardnienie
rozsiane, nowotwory mózgu czy urazy czaszki.
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Katar w prezencie?
Wybierz Sudafed® DEX i Sudafed® DEX dla dzieci

Wybierz Sudafed® HA i Sudafed® HA dla dzieci

odblokowuje nos

odblokowuje nos

przyspiesza gojenie1

nawilża

chroni1

bez konserwantów

bez konserwantów

Mądry sposób na katar
1. Dotyczy błony śluzowej nosa 2. Sudafed® Xylospray HA zawiera 3 substancje o działaniu nawilżającym: kwas hialuronowy (w postaci soli sodowej), sorbitol i glicerol 3. Efekt zmniejszenia obrzęku błony śluzowej nosa zwykle utrzymuje się przez ok.
6-8h według ChPL Sudafed® Xylospray HA dla dzieci. Sudafed® Xylospray DEX: Każdy ml aerozolu do nosa, roztworu zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku i 50 mg deksopantenolu. Wskazania: Zmniejszenie obrzęku błony śluzowej w zapaleniu błony
śluzowej nosa oraz w wspomagającym leczeniu uszkodzeń błony śluzowej nosa. Łagodzenie objawów naczynioruchowego zapalenia błony śluzowej nosa. Leczenie niedrożności przewodów nosowych po przebytej operacji nosa. Wskazany do stosowania
u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Suche zapalenie błony śluzowej nosa. Nie stosować po przezklinowym usunięciu przysadki mózgowej lub
innych zabiegach chirurgicznych, przebiegających z odsłonięciem opony twardej. Przeciwwskazany u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Healthcare (Ireland) Limited. Sudafed® Xylospray DEX dla dzieci: Każdy ml aerozolu do
nosa, roztworu zawiera 0,5 mg ksylometazoliny chlorowodorku i 50 mg deksopantenolu. Wskazania: Zmniejszenie obrzęku błony śluzowej w zapaleniu błony śluzowej nosa oraz w wspomagającym leczeniu uszkodzeń błony śluzowej nosa. Łagodzenie
objawów naczynioruchowego zapalenia błony śluzowej nosa. Leczenie niedrożności przewodów nosowych po przebytej operacji nosa. Wskazany do stosowania u dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne
lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Suche zapalenie błony śluzowej nosa. Nie stosować po przezklinowym usunięciu przysadki mózgowej lub innych zabiegach chirurgicznych, przebiegających z odsłonięciem opony twardej. Przeciwwskazany
u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Healthcare (Ireland) Limited. PL-SU-2100104 Sudafed® XyloSpray HA: Jeden ml aerozolu do nosa, roztworu zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku. Wskazania: Zmniejszenie obrzęku
błony śluzowej nosa w ostrym, w naczynioruchowym oraz w alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa. Ułatwienie odpływu wydzieliny w zapaleniu zatok przynosowych oraz w zapaleniu trąbki słuchowej ucha środkowego połączonym z przeziębieniem. Do
stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u pacjentów po usunięciu przysadki i po innych zabiegach chirurgicznych przebiegających
z odsłonięciem opony twardej. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Healthcare (Ireland) Limited. Sudafed® XyloSpray HA dla dzieci: Jeden ml aerozolu do nosa, roztworu zawiera 0,5 mg ksylometazoliny chlorowodorku.
Wskazania: Krótkotrwałe leczenie objawowe przekrwienia błony śluzowej nosa w przebiegu zapalenia błony śluzowej nosa lub zapalenia zatok. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u:
pacjentów z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, zwłaszcza u pacjentów z jaskrą z wąskim kątem przesączania; pacjentów z suchym zapaleniem błony śluzowej nosa; dzieci w wieku poniżej 2 lat; pacjentów po usunięciu przysadki i po innych zabiegach
chirurgicznych wykonywanych drogą przeznosową lub przez jamę ustną, przebiegających z odsłonięciem opony twardej; pacjentów, którzy przyjmują lub przyjmowali przez ostatnie dwa tygodnie leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy oraz tych, którzy
przyjmują inne leki mogące zwiększać ciśnienie krwi; pacjentów z zanikowym lub naczynioruchowym zapaleniem błony śluzowej nosa. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Healthcare (Ireland) Limited. PL-SU-2100103

2x większa szansa na rzucenie palenia z NTZ2
krok 1: przyklejasz rano

krok 2: sięgasz w razie chęci zapalenia

lub

PLASTRY

SPRAYE

lub

TABLETKI DO SSANIA

GUMY

1. Terapia Łączona to połączenie plastrów NICORETTE® INVISIPATCH oraz drugiego produktu NICORETTE® w formie doustnej (Aerozoli, Tabletek do ssania 2 mg lub Leczniczych gum do żucia 2 mg). Terapia Łączona przeznaczona jest dla osób silnie uzależnionych od palenia papierosów oraz mających
trudności w opanowaniu chęci zapalenia papierosa lub które powróciły do nałogu pomimo stosowania monoterapii NTZ. Na podstawie ChPL Nicorette® Invisipatch.; 2. 2 razy większa szansa na rzucenie palenia z Nikotynową Terapią Zastępczą vs placebo: A.h Maseeh, G. „A Review of Smoking Cessation
Interventions” MedGenMed. 2005; 7(2): 24.
NICORETTE INVISIPATCH 15 mg Jeden system transdermalny, plaster 15 mg/ 16 h zawiera jako substancję czynną 23,62 mg nikotyny. Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób zdecydowanych na rzucenie nałogu poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych występujących po zaprzestaniu palenia. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB. NICORETTE SPRAY Jedna dawka aerozolu do stosowania w jamie ustnej, roztworu dostarcza 1 mg nikotyny w
0,07 ml roztworu. 1 ml roztworu zawiera 13,6 mg nikotyny. Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób dorosłych poprzez łagodzenie objawów odstawiennych, w tym głodu nikotynowego, podczas próby rzucania palenia bądź ograniczenia palenia przed całkowitym zaprzestaniem.
Końcowym celem stosowania jest trwałe zaprzestanie używania wyrobów tytoniowych. W miarę możliwości stosować w połączeniu z programem wsparcia behawioralnego. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na nikotynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 18
lat. Stosowanie u osób, które nigdy nie paliły. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB. NICORETTE COOLMINT Każda tabletka do ssania zawiera 2 mg nikotyny (w postaci nikotyny z kationitem). Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych poprzez łagodzenie objawów odstawienia nikotyny
i głodu nikotynowego u osób palących w wieku 18 lat i starszych. Końcowym celem stosowania jest trwałe zaprzestanie używania wyrobów tytoniowych. W miarę możliwości Nicorette Coolmint należy stosować w połączeniu z programem wsparcia behawioralnego. Stosowanie u osób palących w wieku
12-17 lat według uznania lekarza. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na nikotynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Stosowanie u osób, które nigdy nie paliły. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB. NICORETTE FRESHMINT GUM Jedna guma do
żucia, lecznicza zawiera jako substancję czynną 2 mg nikotyny, w postaci nikotyny z kationitem.Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych występujących po zaprzestaniu palenia. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość
na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB.
PL-NI-2100077

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

cichy złodziej kości
Osteoporoza to kolejna plaga ludzkości. Jest to choroba szkieletu,
polegająca na zmniejszaniu gęstości mineralnej kości oraz zmianie
ich mikroarchitektury. Jest układową chorobą kośćca, cechującą się
niską masą kostną i nieprawidłową budową mikroskopową, czego
konsekwencją jest nadmierna kruchość kości i podatność na złamania.

O

steoporoza powstaje wówczas,
gdy ulegnie zachwianiu równowaga między aktywnością czynników stymulujących tworzenie kości na
korzyść czynników pobudzających resorpcję (wchłanianie).
Osteoporoza jest niezwykle powszechną chorobą u osób w podeszłym wieku.
Ze względu na swój podstępny, często
bezobjawowy przebieg, nazywa się cichą epidemią. Osteoporoza oraz jej powikłania są jednym z najczęstszych przyczyn
zgonów w krajach rozwiniętych. Złamania
powodują wiele powikłań. Zaliczamy do nich
przewlekły ból, zanik mięśni, odleżyny, zatorowość płuca, zwiększoną zapadalność
na zakażenia. W wyniku osteoporozy dochodzi do złamań kości nawet po niewiel-
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kim urazie. Najczęściej dotyczy to kości
przedramienia, szyjki kości udowej, kręgosłupa. Osteoporoza może prowadzić do
widocznej zmiany sylwetki, obniżenia wzrostu i deformacji kręgosłupa. W podeszłym
wieku może nastąpić skrócenie odcinka
lędźwiowego i pojawienie się tak zwanego
wdowiego garbu. Żebra zaczynają opadać
w stronę bioder i wówczas może dojść do
ucisku narządów i wybrzuszenia brzucha.
Ograniczenie przestrzeni płuc może utrudniać oddychanie, co znacznie pogarsza jakość życia. Zmiany w wyglądzie negatywnie
wpływają na chorego, a niepełnosprawność
wymusza rezygnację z wcześniej wykonywanych czynności. Z kolei ucisk na korzenie
nerwowe, powodujący ostry i silny ból, zwykle jest objawem złamania trzonów kręgów
w odcinku lędźwiowym.

Porady z Apteki

Osteoporoza

Ostoporoza pierwotna
Najczęściej, bo prawie w 80% przypadków,
występuje osteoporoza pierwotna, która jest
wynikiem starzenia się układu szkieletowego.
Rozwija się u kobiet po menopauzie oraz
u mężczyzn w podeszłym wieku (andropauza). W osteoporozie pierwotnej odróżnia się
osteoporozę inwolucyjną (starczą) i idiopatyczną (młodzieńczą).

Osteoporoza
inwolucyjna (starcza)
Głównymi przyczynami osteoporozy inwolucyjnej są zaburzenia gospodarki wapniowej, hipogonadyzm (spadek poziomu
hormonów płciowych) związany z wiekiem

i zmniejszenie aktywności fizycznej. Wraz
z wiekiem dochodzi do utraty kości korowej
i beleczkowej. Oddziaływanie sił mechanicznych na kości jest fundamentalnym czynnikiem wpływającym na różnice między masą
ciała a strukturą kości. Dominującą składową
masy ciała, mającą wpływ na gęstość kości,
jest tkanka tłuszczowa u kobiet, a u mężczyzn
tkanka mięśniowa.

Osteoporoza idiopatyczna
Osteoporoza idiopatyczna jest to pierwotna choroba tkanki kostnej. Naukowcy
uważają, że choroba ta ma podłoże endokrynologiczne i wiąże się z niedoborem witaminy D, zaburzeniem odporności, a także wpływ
mają czynniki genetyczne. Chorzy, u których
rozpoznano osteoporozę idiopatyczną skar-
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Etapy osteoporozy
zdrowa kość

osteoporoza

żą się na bardzo dokuczliwe bóle kończyn
oraz dość częste i skomplikowane złamania
i trudności w chodzeniu. Osteoporoza idiopatyczna atakuje przede wszystkim dzieci
i młodzież, czasami osoby w średnim wieku.

Osteoporoza wtórna
Osteoporoza wtórna dotyczy około 2/3
wszystkich przypadków osteoporozy u mężczyzn, ponad 50% przypadków osteoporozy u kobiet w wieku przedmenopauzalnym
i okołomenopauzalnym.
Osteoporoza wtórna to taka, gdzie przyczyną nie jest wiek czy zaburzenia dotyczące
hormonów płciowych. Zaburzenia hormonalne są łatwiejsze do rozpoznania u kobiet niż
u mężczyzn.
Osteoporoza wtórna jest chorobą towarzyszącą chorobie trzewnej, która może
wpływać na rozwój zaburzeń metabolizmu
kostnego w każdym wieku. Istotną rolę w leczeniu osteoporozy w chorobie trzewnej
odgrywa stosowanie diety bezglutenowej.
Im wcześniej rozpocznie się leczenie, tym
większa szansa na poprawę wyników badania densytometrycznego.
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osteoporoza
zaawansowana

Przyczyna osteoporozy wtórnej w chorobach zapalnych jelit jest wieloczynnikowa. Istotną rolę odgrywa stan zapalny
związany z chorobą, stosowanie glikokortykoidów, niedobór hormonów gonadalnych,
niedobór witamin D, K, niedobór wapnia,
palenie papierosów, niski wskaźnik masy
ciała, starszy wiek chorego. Osoby z chorobami zapalnymi jelit (choroba Leśniowskiego
- Crona i wrzodziejące zapalenie jelita grubego) powinni otrzymywać wapń i witaminę
D w dużej dawce dziennej. Korzystny wpływ
na gęstość kości mają w tym przypadku ćwiczenia fizyczne.
W przebiegu przewlekłych chorób wątroby patomechanizm zmian kostnych
jest złożony. Zmiany osteoporotyczne to
głównie zmniejszenie objętości kości beleczkowych. Ma to głównie miejsce u kobiet
w okresie pomenopauzalnym. Natomiast
u mężczyzn dochodzi do obniżenia stężenia
testosteronu, który następnie metabolizowany jest do estrogenów, co prowadzi do obniżenia ich stężenia, powodując zaburzenia
metabolizmu kostnego u mężczyzn. Innymi
przyczynami zaburzeń metabolizmu kostnego u chorych z przewlekłymi chorobami
wątroby może być niedożywienie, niedo-
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bór witaminy K, hamujący wpływ żelaza na
osteoblasty. Alkohol może też wpływać na
zaburzenie gęstości kości poprzez wpływ
na wyniszczenie organizmu chorego.
Osteoporoza okołostawowa obejmuje
nasady i przynasady kości tworzących stan
zajęty procesem reumatoidalnym. Powstaje
jako bezpośrednie następstwo reakcji zapalnej toczącej się w obrębie stawu. Zmiany
w błonie maziowej stawów są wynikiem przewlekłego procesu zapalnego. W strukturze
kostnej, w okolicy zajętego stawu dochodzi
do zakwaszenia środowiska, co prowadzi
do niszczenia okołostawowych struktur
kostnych.
Osteoporoza uogólniona pojawia się
w dalszym przebiegu reumatoidalnego
zapalenia stawów. Wiąże się ona zarówno
z rozwojem procesu zapalnego, stosowanym leczeniem, upośledzeniem sprawności
fizycznej. Aktywność procesu reumatoidalnego stanowi ważny czynnik zagrożenia osteoporozą. W przebiegu choroby następuje
obniżenie gęstości kości. Znaczący wpływ
na metabolizm kości mają leki stosowane
w leczeniu układowych chorób tkanki łącznej,
głównie glikortykoidy. Działają one przeciwzapalnie, ale wpływają również na gospodarkę wapniowo – fosforanową. Na skutek
zaburzenia równowagi pomiędzy procesami resorpcji i kościotworzenia dochodzi do
zmniejszenia gęstości mineralnej i do obniżenia jakości mikroarchtektury kości. Chorzy
na reumatoidalne zapalenie stawów mają
zwiększone ryzyko złamań osteoporotycznych. Mogą to być bezbólowe (ze względu
na przyjmowane leki) złamania kręgosłupa,
dlatego wymagają wnikliwej diagnostyki
w celu wczesnego rozpoznania złamań. Do
obniżenia gęstości kości w reumatoidalnych
zapaleniach stawów przyczynia się również
czas trwania choroby, jej aktywność, stopień
zaawansowania zmian.

Korzystny wpływ na
gęstość kości mają
ćwiczenia fizyczne

Kolejną z przyczyn osteoporozy wtórnej
jest pierwotna nadczynność przytarczyc.
W wyniku tej choroby dochodzi do uszkodzenia kości korowej, podczas gdy zawartość
minerału kostnego w kości beleczkowej jest
niezmieniona lub wręcz wzrasta.
Patomechanizm zmian kostnych występuje u chorych z nadczynnością tarczycy.
Utrata masy kostnej u tych chorych zależy od
podwyższonego stężenia wolnych hormonów
tarczycy. Hormon TSH wpływa na metabolizm
kostny, wpływając na czynność osteoblastów
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(komórki tworzące kości ) i osteoklastów (komórki kościogubne, mające zdolności niszczenia kości), prowadząc do osteoporozy.
Zmiany osteoropotyczne występują
również dość często u chorych z zespołem Cushinga. Częstość zmian o charakterze
osteoporozy była większa u chorych z nadnerczową postacią choroby niż przysadkową.
U chorych na cukrzycę ubytek masy
kostnej związany jest ze zwolnieniem
przemiany kostnej. Stwierdzono negatywny
wpływ złej kontroli glikemii na ten metabolizm. Może to zależeć od hiperglikemii albo
od hipoglikemii. Problem zaburzeń metabolizmu kostnego w cukrzycy typu 2 jest mniejszy niż w cukrzycy typu 1.
Leki antypsychotyczne, stosowane
w schizofrenii, są czynnikiem ryzyka osteoporozy, gdyż powodują zaburzenia hormonalne. Obniżają stężenie estrogenu
i testosteronu, a to powoduje osteoporozę.
Ponadto na wystąpienie osteoporozy u tych
chorych ma wpływ niska aktywność fizyczna,
nieprawidłowa ilość wapnia, ograniczona

ekspozycja na światło słoneczne, nadużywanie alkoholu i palenie tytoniu.
Choroba Parkinsona najczęściej występuje u osób starszych, czyli w wieku zwiększonego ryzyka osteoporozy. Przyczynami
powodującymi występowanie osteoporozy
u tych chorych jest stosowanie leków (lewodopy), które podwyższają stężenie homocysteiny, która uważana jest za czynnik ryzyka
złamań osteoporotycznych u kobiet i u mężczyzn w podeszłym wieku. Innymi przyczynami jest zwiększone ryzyko upadków oraz
obniżone stężenie witaminy D3.
Długie unieruchomienie chorych, na
przykład po uszkodzeniu kręgosłupa, jak
również przejściowe, po złamaniu kończyny,
może niekorzystnie wpływać na metabolizm
kości. Kiedy mechaniczna aktywność kości
jest ograniczona (jak w przypadku unieruchomienia), zmniejsza się zdolność magazynowania wapnia w kościach, jak również
zmniejsza się wchłanianie wapnia w jelicie.
Obserwuje się u tych chorych zmniejszenie
aktywności osteoblastów i bardzo zwiększają resorpcję, co w konsekwencji prowadzi
do osteoporozy. Unieruchomienie będące
przyczyną ubytku masy kostnej i osteoporozy
prowadzi do zwiększonego ryzyka złamań.

Długie unieruchomienie chorych,
może niekorzystnie wpływać na
metabolizm kości
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Diagnozowanie osteoporozy

Chorzy na reumatoidalne
zapalenie stawów mają
zwiększone ryzyko złamań
osteoporotycznych. Mogą
to być bezbólowe (ze
względu na przyjmowane
leki) złamania kręgosłupa,
dlatego wymagają
wnikliwej diagnostyki
w celu wczesnego
rozpoznania złamań

r
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	Diagnozowanie osteoporozy dokonuje się
na podstawie badań określających gęstość
mineralną kości w różnych częściach ciała.
Badania takie powinny wykonać sobie osoby, które często i z byle powodu łamią kości,
kiedy przyjmują leki, które mogą przyczynić
się do odwapniania kości, wcześnie przeszły
menopauzę, posiadają drobną budowę ciała
albo niedowagę, a także kiedy przekroczyły
pięćdziesiąty piąty rok życia. O badaniach
takich powinny pamiętać panie oraz panowie, gdyż osteoporoza nie omija mężczyzn.
Stosunkowo nową, ale niezwykle skuteczną
metodą badania kości jest densytometria,
gdyż rozpoznaje osteoporozę w początkowym stadium, pozwala zaobserwować nawet
kilkuprocentowe zmiany w masie kostnej.

a
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Zapalenie
układu moczowego
Układ moczowy człowieka tworzą nerki, moczowody, pęcherz
moczowy oraz cewka moczowa. Dwie nerki, znajdujące się z tyłu
tułowia po obu stronach kręgosłupa poniżej krawędzi żeber, mają
kształt fasoli wielkości 10-12 centymetrów i zwykle ważą od 115 do
170 gram. Każdego dnia przepływa przez nie około 1500 litrów krwi

M

oczowody są wąskimi rurkami
o umięśnionej ścianie, którymi mocz spływa z miedniczek nerkowych do znajdującego się w dole
brzucha pęcherza moczowego, będącego
zbiornikiem na mocz. Wypełnienie pęcherza
powoduje potrzebę oddania moczu. Aby mogło do tego dojść, pęcherz moczowy kurczy
się i mocz odpływa na zewnątrz przez cewkę
moczową. Gdy pęcherz moczowy jest pusty,
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ma mniej więcej wielkość cytryny. Zwykle
opróżniamy go, gdy zgromadzi się w nim
250-300 mililitrów moczu, ale w sytuacji
kryzysowej może pomieścić nawet 4-5 razy
więcej.
O układ moczowy powinniśmy się troszczyć nie tylko wtedy, gdy już zaczniemy
chorować, ale nawet wtedy, gdy nic nam
nie dolega. Układ moczowy często choruje
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po cichu, dlatego warto kontrolować mocz,
aby wykryć wszelkie dolegliwości i schorzenia we wczesnym etapie. Jego zdrowie
powinniśmy kontrolować, wykonując mniej
więcej raz do roku badanie ogólne moczu,
które jest proste i nieinwazyjne, a przy tym
niesie często informacje nie tylko o stanie
układu moczowego, ale i innych narządów.
Objawami, które powinny zwrócić naszą uwagę, jest zmiana w zabarwieniu
i zapachu, a także częstotliwości oddawania moczu i jego objętość. Mocz zdrowej osoby powinien być przejrzysty, barwy
słomkowo-żółtej, o charakterystycznym,
delikatnym zapachu amoniaku. Pierwszy,
oddawany rano, może być nieco ciemniejszy. Kolor moczu czasem zmienia się
pod wpływem tego, co zjemy. Na przykład
u niektórych osób mocz zmienia kolor na
różowy po zjedzeniu buraków lub brzydko
pachnie po spożyciu szparagów oraz niektórych antybiotyków z grupy penicylin.
Warto jednak wybrać się do lekarza, gdy
bez wyraźnej przyczyny: zapach staje się
wyraźnie nieprzyjemny, kolor - dziwny (np.
czerwony, co może świadczyć o obecności
krwi), ilość zbyt mała (mniej niż 400-500
ml na dobę w przypadku dorosłej osoby)
albo za duża (więcej niż 3 litry na dobę),
a także wtedy, gdy do toalety chodzimy za
często lub bardzo rzadko.
Tym, co powinno również nas zaniepokoić,
jest ból, najczęściej zlokalizowany w podbrzuszu, tuż pod pępkiem, w okolicy lędźwiowej
czy też dopadający nas w trakcie oddawania
moczu. W większości przypadków jego przyczyną są stany zapalne, wywołane infekcjami bakteryjnymi - głównie bakterią E. coli.
Tylko końcowy odcinek cewki moczowej jest
w prawidłowych warunkach zasiedlony przez
bakterie, pozostałe odcinki dróg moczowych
pozostają jałowe, tj. niezasiedlone przez
bakterie. Udaje się to osiągnąć dzięki me-

Układ moczowy,
zwany także układem
wydalniczym, odpowiada
nie tylko za wytwarzanie
i usuwanie moczu
z organizmu, ale również
za:
 właściwą gospodarkę wodno-elektrolitową
 produkcję niektórych hormonów,
takich jak renina, która uczestniczy w regulacji ciśnienia krwi oraz
czuwa nad gospodarką sodu i potasu, erytropoetyna wpływająca
na produkcję czerwonych krwinek

chanizmom obronnym, w które wyposażony
jest nasz organizm, takim jak: kwaśny odczyn
moczu, złuszczanie nabłonka błony śluzowej
dróg moczowych, działanie przeciwbakteryjne
wydzieliny gruczołu krokowego u mężczyzn,
stałe spływanie moczu z nerek moczowodami do pęcherza moczowego, genetycznie
uwarunkowana oporność nabłonków dróg
moczowych na adhezję bakterii, zastawki pęcherzowo-moczowodowe, które zapobiegają
cofaniu się moczu z pęcherza do moczowodów, cykliczne opróżnianie pęcherza moczowego z moczu, prawidłowa flora bakteryjna
cewki moczowej, która hamuje kolonizację
innych bakterii.
Zapalenie układu moczowego to występujące często, przykre i dokuczliwe schorzenie infekcyjne, mogące doprowadzić
nawet do stanów zagrażających życiu.
Niestety bardzo często przebiegają one ci-
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cho i podstępnie, bez żadnych szczególnych
objawów. Z zakażeniem układu moczowego
mamy do czynienia wtedy, gdy drobnoustroje pojawią się w strukturach znajdujących się
powyżej cewki moczowej. Objawy chorobowe
mogą, ale nie muszą się pojawić.
Infekcja dolnych dróg moczowych nazywana jest zapaleniem pęcherza moczowego
i stanowi zdecydowanie większość przypadków zakażenia układu moczowego, a infekcja
górnych dróg moczowych to odmiedniczkowe
zapalenie nerek.

Pojawienie się takich symptomów jest bezwzględnym wskazaniem do jak najszybszej
konsultacji lekarskiej.
Zapalenie pęcherza moczowego jest to
najczęstsza forma zakażenia układu moczowego i to z nią najwięcej osób zgłasza
się do lekarza. Zazwyczaj zaczyna się od
pieczenia i szczypania podczas oddawania
moczu. Potem dołączają się ból w okolicy
łonowej, uczucie parcia i częste oddawanie
moczu o intensywnej woni, czasem podbar-

Najczęstszymi objawami zapalenia
cewki moczowej i pęcherza
moczowego są:





r

częstomocz,
oddawanie moczu w nocy,
dyskomfort w trakcie oddawaniu moczu,
nagła potrzeba oddania moczu,
e
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zmieniony zapach moczu,
krwiste zabarwienie moczu,
bóle podbrzusza,
w razie gdy nastąpią powikłania w zapaleniu nerek obserwujemy wzrost temperatury, dreszcze, nudności, bóle w okolicy
lędźwiowej oraz wymioty.
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Unikalne,
potrójne
działanie

a

Ochrona

żołądka i przełyku

Hamowanie
refluksu

Redukcja
nadkwaśności

WYROBY MEDYCZNE
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Zapalenie układu moczowego

wionego krwią. Temperatura waha się w granicach 37,5–38 stopni Celsjusza. W badaniu
ogólnym moczu stwierdza się zwiększoną
liczbę białych i czerwonych krwinek, niewielkie ilości białka, natomiast w posiewie
obecność drobnoustrojów. Szybkie wdrożenie właściwego leczenia daje pozytywne
rezultaty. Objawy infekcji zazwyczaj ustępują
w ciągu kilku dni. Niestety może czasami dochodzić do nawrotów zakażenia. Konieczne
wtedy jest ponowne, tym razem długotrwałe
leczenie farmakologiczne. Jeśli infekcja układu moczowego w ciągu 12 miesięcy wystąpi
co najmniej 3 razy lub 2 razy w ciągu ostatnich 6 miesięcy, mówimy o jej nawrotowym
charakterze. Co piąta aktywna seksualnie
kobieta narażona jest na takie ryzyko.
Powszechnym czynnikiem predysponującym do zakażeń układu moczowego
jest płeć żeńska. Związane jest to z krótką cewką moczową kobiety oraz jej bliskim
sąsiedztwem z pochwą, która wykazuje dużą wilgotność. Infekcjom dróg moczowych
sprzyjają także stosunki płciowe, szczególnie z nowym partnerem oraz używanie prezerwatyw. Zapalenie pęcherza moczowego
otrzymało nawet nazwę „zapalenie pęcherza miodowego miesiąca”, ponieważ często
występuje u młodych mężatek, a aktywność
seksualna jest przyczyną 75-90% infekcji
dróg moczowych. Za inne czynniki ryzyka
uznaje się: cukrzycę, otyłość, uszkodzenie
rdzenia kręgowego oraz przewlekłe stosowanie cewników.
Zapalenie pęcherza moczowego u mężczyzny jest w większości
przypadków następstwem innej
choroby układu moczowego, w tym:
wady budowy, kamicy czy też guza.
Dlatego u mężczyzny wskazane są
dodatkowe badania w celu ustalenia pierwotnej przyczyny choroby
i prowadzenia dalszego leczenia.

Tym, co powinno nas
zaniepokoić, jest ból,
najczęściej zlokalizowany
w podbrzuszu, tuż pod
pępkiem, w okolicy
lędźwiowej czy też
dopadający nas w trakcie
oddawania moczu
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W leczeniu zakażeń dolnych dróg
moczowych najczęściej stosuje
się leki, które działają bakteriostatycznie na szerokie spektrum
drobnoustrojów, powodujących
zapalenie układu moczowego.
Wsparciem leczenia powinno być stosowanie diety wysokobiałkowej czy preparatów
z witaminą C. Pomocne może być także stosowanie preparatów z ekstraktem z żurawiny
wielkoowocowej, standaryzowanym na zawartość proantocyjanidyn oraz picie około
2 litrów wody dziennie, celem utrzymania
odpowiedniego przepływu moczu, który przyspiesza mechaniczną eliminację bakterii
z dróg moczowych. W przypadku znacznego
bólu w podbrzuszu można ewentualnie zażyć
niesteroidowe leki przeciwzapalne. W przypadku słabszych objawów można zastosować
leki ziołowe.

r

e

k

l

a

m

a

Z

22

www.poradyzapteki.pl

Porady z Apteki

W przypadku kobiet,
u których dochodzi do
zaburzeń prawidłowego
funkcjonowania dróg
moczowych pomocne może być
przestrzeganie poniższych
zasad:

 picie około 1,5 litra płynów
dziennie,
 niezwlekanie z oddaniem moczu,
 codzienna higiena zewnętrznych
narządów,
 podcieranie się w kierunku
od przodu do tyłu
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Zespół
jelita drażliwego
Zespół jelita drażliwego
(nadwrażliwego) może być przyczyną
ciągłych dolegliwości jamy brzusznej.
Gazy, wzdęcia, skurcze, ciągłe
biegunki albo uciążliwe zaparcia to
zespół objawów, które są typowe dla
dysfunkcji układu pokarmowego,
jednak nie zawsze łatwe jest ustalenie
przyczyn nieprzyjemnych
dolegliwości
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Zespół jelita drażliwego

Z

espół jelita nadwrażliwego (ZJN),
drażliwego lub nadpobudliwego, jak
określa się to schorzenie, daje się
we znaki co piątej osobie. Aż 2–3 razy częściej dokucza kobietom niż mężczyznom.
Najczęściej chorują osoby 30–40-letnie, ale
jelito drażliwe może przytrafić się również
nastolatkom, a także seniorom po 70. roku
życia. Należy do przewlekłych chorób czynnościowych, co w tym przypadku oznacza,
że dokuczliwe objawy są związane z zaburzeniami w pracy przewodu pokarmowego,
a ściślej mówiąc, końcowej jego części, czyli
okrężnicy. Nie wywołują jej bakterie ani wirusy, nie ma też nic wspólnego np. z wrzodami,
kamicą pęcherzyka żółciowego, zapaleniem
wyrostka ani nowotworem.
Mimo że układ pokarmowy jest zbudowany prawidłowo i właściwie pełni swoją funkcję, tzn. trawienie i wchłanianie przebiegają
normalnie, z jakiegoś powodu zakłócona
zostaje harmonijna praca mięśni jelit. Zamiast kurczyć się rytmicznie, przesuwając
masy kałowe w kierunku odbytu, część jelita wykonuje ruchy za szybko lub za wolno,
powodując przewlekłe lub naprzemienne
biegunki albo zaparcia. Osoby z ZJN skarżą się na burczenie w brzuchu, ból albo silne skurcze, które pojawiają się w różnych
miejscach brzucha, mają wzdęcia i poczucie
pełności. Charakterystyczne dla choroby jest
to, że dyskomfort ustępuje lub łagodnieje po
oddaniu stolca. Ale pozostaje uczucie tzw.
niepełnego wypróżnienia.

Zespół jelita drażliwego
– przyczyny

Wciąż nie do końca poznane są przyczyny
ZJN. Obserwuje się ścisły związek choroby
z nadwrażliwością trzewną (czyli zwiększoną
wrażliwością receptorów czuciowych, które

znajdują się w jelitach), na zwykłe bodźce
fizjologiczne związane z procesem trawienia, jak np. kontakt ściany jelita z przesuwającym się pokarmem albo gazami. Ale nie
wiadomo, dlaczego w czasie normalnego
trawienia u jednych dochodzi do nagłego
napięcia ścian lub skurczu mięśni gładkich
jelit, a u innych nie. Naukowcy zauważyli, że
zespół jelita drażliwego często ma podłoże
nerwowe. Dlatego właśnie dolegliwości nasilają się w okresie dużego napięcia emocjonalnego – stresu, zdenerwowania, depresji
lub lęku z powodu egzaminu, nawet klasówki.
Ale mogą towarzyszyć również miłym przeżyciom, jak randka, spotkanie z przyjaciółmi
czy wyjazd na upragnione wakacje.
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Szybka ulga
Skuteczne leczenie

hemoroidów1

Lek Procto-Glyvenol® może być stosowany
od 4. miesiąca ciąży oraz podczas karmienia piersią2
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 hemoroidów. Przeciwwskazania: (A,B) Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą lub na inne środki znieczulenia miejscowego o budowie
amidowej. Podmiot odpowiedzialny: (A,B) Recordati Ireland Ltd., Raheens East, Ringaskiddy, 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 zatwierdzenia 10/2016. Charakterystyka Produktu Leczniczego Procto-Glyvenol 400 mg +
40 mg, czopki, data zatwierdzenia 10/2016.

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.
PGL/2020-06/31
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Stresy i infekcje przyczynami
zespołu jelita drażliwego

Jedna z hipotez mówi, że do nadwrażliwości jelit czasem prowadzą zatrucia
pokarmowe, a ryzyko wystąpienia choroby zwiększa się wówczas, gdy infekcjom towarzyszy duży stres. Według innej
teorii choroba może być skutkiem antybiotykoterapii, nadużywania leków przeczyszczających oraz hormonalnych, a także
brzusznych zabiegów operacyjnych. Albo wywołują ją niektóre produkty spożywcze, np. mleko, ser i jajka, prowokując
inną niż alergia pokarmowa reakcję immunologiczną, która prowadzi do nadwrażliwości trzewnej. U niektórych kobiet
przyczyną dolegliwości bywają cyklicznie
zmiany hormonalne. W takim przypadku symptomy ZJN nasilają się w okresie
miesiączki i są wynikiem podwyższenia
poziomu hormonów płciowych we krwi.
Ponadto naukowcy coraz częściej mówią
też o rodzinnej skłonności do choroby.

Zespół jelita drażliwego
trudna diagnoza

Problem w tym, że objawy typowe dla ZJN
mogą towarzyszyć wielu znacznie poważniejszym schorzeniom przewodu pokarmowego
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- najważniejszy jest wywiad
z lekarzem lub farmaceutą

(np. zapaleniu śluzówki jelit czy wyrostka robaczkowego, kamicy pęcherzyka żółciowego,
celiakii, infekcji, nietolerancji laktozy, alergii
pokarmowej, rakowi jelita grubego, żołądka, trzustki), a także chorobom tarczycy czy
wieńcowej. Na dodatek nie ma badania, które
jednoznacznie potwierdziłoby ZJN. Dlatego
lekarz może postawić diagnozę tylko po wykluczeniu innych chorób.

Zespół jelita drażliwego
najważniejszy wywiad z lekarzem
lub farmaceutą

Zazwyczaj lekarz zaczyna od dokładnego
wywiadu i badania chorego. Pyta o rodzaj
dolegliwości, jak długo się utrzymują, a także
o sposób odżywiania, styl życia i usposobienie. Jeżeli bóle i dyskomfort w jamie brzusznej występują przynajmniej przez 3 miesiące
w ciągu roku (niekoniecznie stale), zmniejszają się po wypróżnieniu, a jednocześnie nie pojawiają się w nocy, chory nie ma krwi w stolcu,
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Zespół jelita drażliwego

nie chudnie i nie gorączkuje, doświadczony
gastrolog może podejrzewać ZJN. Ale do
potwierdzenia diagnozy potrzebne są wyniki
badań laboratoryjnych i obrazowych.

Zespół jelita drażliwego
badania diagnostyczne

Niezależnie od tego, jakie objawy dominują – biegunka czy zaparcia – trzeba zrobić morfologię krwi i OB oraz test na krew
utajoną w kale. Lekarz może wykonać także
badanie per rectum (sprawdza palcem stan
odbytnicy tuż nad zwieraczami) lub rektoskopię (wkłada do odbytnicy wziernik, przez
który może obejrzeć ok. 20 cm końcowego
odcinka jelita grubego, żeby wykryć zmiany).
Jeśli cierpisz na biegunki, będziesz musiała wykonać badanie kału na posiew oraz na
obecność pasożytów. Czasem może być potrzebne jeszcze oznaczenie poziomu TSH
we krwi, żeby wykluczyć nadczynność (przy
biegunce) albo niedoczynność (przy zaparciu) tarczycy. Podstawowym badaniem obrazowym jest USG jamy brzusznej. Jeżeli bóle
występują w dole brzucha, kobiety powinny
też kontrolnie zbadać się u ginekologa. W razie wątpliwości lekarz może jeszcze zalecić
np. gastroskopię czy kolonoskopię. Badanie
kolonoskopowe zwykle wykonuje się osobom
po pięćdziesiątce oraz genetycznie obciążonym rakiem jelita grubego. Prawidłowe
wyniki wszystkich badań świadczą o tym, że
przyczyną kłopotów jest nadwrażliwe jelito.

Łagodzenie objawów zespołu
jelita drażliwego
więcej ruchu

Niestety, nie ma leku, który uporałby się
z tą chorobą. Można jednak łagodzić jej objawy. Często poprawa następuje już wtedy,
gdy... dowiemy się, na czym polega trapiąca nas dolegliwość i przestaniemy się bać
najgorszego. Ale zwykle trzeba też zmienić
dotychczasowy tryb życia.

Bardzo ważne jest zwiększenie aktywności fizycznej. Codzienne spacery, regularne pływanie, jazda na rowerze czy
ćwiczenia w siłowni poprawią ogólną
kondycję organizmu, wzmocnią system
nerwowy.
Ponadto odwrócą naszą uwagę od dolegliwości. I wówczas zapewne przestaną nas
one nękać (jeśli bowiem maniakalnie myślimy o tym, żeby tylko nie dostać rozwolnienia, właśnie wtedy nas ono dopada). Trzeba
również nauczyć się radzić sobie ze stresem.
Czasem wystarczy ciepła kąpiel z dodatkiem
olejków eterycznych, słuchanie ulubionej muzyki, joga czy tai-chi. Innym razem potrzebna jest pomoc psychologa. Istotną poprawę
przynosi odpowiednio dobrana dieta. Ogólna
zasada jest taka, że osoby cierpiące na biegunki powinny unikać produktów zawierających znaczne ilości błonnika. Natomiast tym,
którzy mają zaparcia, zaleca się stopniowe
wprowadzanie do jadłospisu potraw, które
go zawierają. Ale leczenie dietą polega na
ciągłym eksperymentowaniu – obserwowaniu reakcji układu pokarmowego i dobieraniu potraw w zależności od samopoczucia.
Bo to, co jest dobre dla jednych, innym może
nie służyć.

Zespół jelita drażliwego
leki

Leczenie farmakologiczne polega na podawaniu leków rozkurczowych oraz normalizujących pracę przewodu pokarmowego:
przeciwbiegunkowych lub przeczyszczających. Niektórzy muszą też zażywać środki
przeciwlękowe albo uspokajające. Łagodne
środki uspokajające zmniejszają również
napięcie mięśni gładkich jelit. Pozytywne
efekty może dawać suplementacja preparatami zawierającym probiotyki i symbiotyki, ze względu na znaczące zubożenie diety
w sprzyjające naturalnej mikroflorze bak-
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Zespół jelita drażliwego

teryjnej składniki. Żadnych preparatów nie
powinno się jednak zażywać na własną rękę.

Zespół jelita nadwrażliwego
(ZJN), drażliwego lub
nadpobudliwego, jak
określa się to schorzenie,
daje się we znaki co piątej
osobie. Aż 2–3 razy częściej
dokucza kobietom niż
mężczyznom
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Zespół jelita nadwrażliwego daje podobne objawy jak nietolerancja laktozy
(cukru mlekowego).
Często bywa z nią mylony. By wykluczyć tę
nietolerancję, należy na 3 tygodnie usunąć
z diety mleko i wszystkie produkty zawierające nawet niewielką jego ilość. Trzeba je
zastąpić chudym twarogiem, kefirem lub
jogurtem naturalnym, które mają niewielkie ilości laktozy, i obserwować, czy dolegliwości się zmniejszą. Po tej przerwie można
wypić 2–3 łyżki mleka. Jeśli dolegliwości się
pojawią, prawdopodobnie bóle są związane
z nietolerancją laktozy.

a

BRAK

SUBSTANCJI
SYNTETYCZNYCH

gluten
free
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Zespół jelita drażliwego

Dieta idelana przy drażliwości jelit
Stosuj dietę lekkostrawną – można ją modyfikować w zależności od postaci choroby.
W każdym przypadku należy jednak jeść
regularnie, najlepiej 4–5 małych posiłków
dziennie. Spożywaj je bez pośpiechu, na siedząco, w spokojnej atmosferze. Wskazane
jest gotowanie w wodzie i na parze, pieczenie

w folii, duszenie bez tłuszczu lub z małą jego
ilością. Trzeba unikać smażenia, grillowania.
Wskazane są chude mięsa, wędliny i ryby.
Używaj łagodnych przypraw: soku z cytryny, melisy, koperku, pietruszki, majeranku,
goździków, wanilii, bazylii, estragonu, ziół
prowansalskich, tymianku, kminku, anyżku.

PRZY BIEGUNKACH:

PRZY ZAPARCIACH:

 pszenne pieczywo, sucharki, ewentualnie
graham, drobne kasze (kukurydziana,
krakowska, manna, perłowa), ryż, gotowane ziemniaki
 napar z suszonych jagód, kakao na wodzie, lampka czerwonego wytrawnego
wina, kisiel, galaretki, marchew gotowana, tarte jabłko
 warzywa korzeniowe (marchew, pietruszka, seler), sałata, cykoria
 jogurt naturalny i kefir
 chude gotowane mięso i ryby

 pieczywo razowe i mieszane, makaron
razowy, grube kasze, płatki zbożowe
 otręby owsiane
 surowe warzywa (sałata, pomidory, cykoria, marchew, pietruszka, seler, buraki
czerwone, papryka)
 kompot z suszonych śliwek, bulion warzywny, napary z ziół (mięty, pokrzywy,
rumianku lub kopru)
 suszone śliwki, morele, rodzynki

PRZY WZDĘCIACH:
świeże zioła:
 koperek,
 natka,
 tymianek,
 bazylia,
 mięta.
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Choroby
zakaźnie

i pasożytnicze
w podróży

32

www.poradyzapteki.pl

Porady z Apteki

Ryzyko zachorowania na choroby
zakaźne i pasożytnicze, które
występują znacznie częściej
w regionach świata o ciepłym
klimacie podzwrotnikowym
i tropikalnym oraz na terenach, które
charakteryzują się złymi warunkami
sanitarnymi, nadal w dużej mierze
zależy od zachowania osoby
podróżującej

D

o podstawowych sposobów zapobiegania niektórym chorobom
zakaźnym należą szczepienia
ochronne, będące najważniejszym elementem przygotowania się przed wyjazdem,
oraz przestrzeganie szeroko rozumianej
higieny w czasie podróży. Należy w miarę
możliwości zapewnić sobie pomieszczenia
do spania i środki transportu o najlepszej
możliwej jakości.

występowania przenosicieli oraz pozostawaniu w pomieszczeniach zamkniętych
w okresach ich największej aktywności, czyli
unikanie przebywania na otwartym terenie
od zmierzchu do świtu. W przypadkach, kiedy
jest to niemożliwe, potrzebne jest podejście
kompleksowe – jednoczesne stosowanie
kilku sposobów zapobiegania ugryzieniom
przez stawonogi.

Należy pamiętać o:
 noszeniu właściwego ubrania
z długimi nogawkami (spodni)
i rękawami (koszuli)
 używaniu nakryć głowy,
które chronią również kark
(np. kapeluszy)
 stosowaniu repelentów
 spaniu w łóżkach z moskitierami
 stosowaniu klimatyzacji w zamkniętych
pomieszczeniach oraz siatek na
oknach i na kratkach wentylacyjnych

W podróży trzeba bezwarunkowo
przestrzegać kilku opisanych poniżej podstawowych zasad, które
znacznie zmniejszają ryzyko zachorowania na choroby zakaźne
i pasożytnicze.

Ukąszenia owadów
i pająków
Owady i pajęczaki (stawonogi) są sprawcami wielu groźnych chorób zakaźnych i pasożytniczych, w tym malarii, dengi i żółtej
gorączki. Jeżeli unikniemy ukąszenia przez
stawonogi, unikniemy tym samym zachorowania na choroby zakaźne, które one przenoszą. Ochrona polega na omijaniu terenów
Porady z Apteki
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Ochrona przed pogryzieniem
przez zwierzęta polega na:
 unikaniu styczności z lokalnymi zwierzętami, zarówno domowymi (psy, koty) jak
i dzikimi (np. lisy, małpy, szopy) – należy
unikać dotykania i karmienia zwierząt
 spaniu przy zamkniętych oknach lub
w zamkniętych namiotach, by utrudnić
dostanie się zwierząt (małpy, nietoperze)
 jak najszybszym przemyciu wodą z mydłem ewentualnych zranień po pogryzieniu lub zadrapaniu przez zwierzę
i niezwłocznym zgłoszeniu się po pomoc
do placówki ochrony zdrowia (profilaktyka poekspozycyjna wścieklizny i tężca).

Higiena wody, żywności
i żywienia
Woda z kranu w krajach o niedostatecznych warunkach sanitarnych zwykle nie nadaje się bezpośrednio do spożycia, gdyż nie
wszystkie drobnoustroje są niszczone przez
chlorowanie. Przed spożyciem woda kranowa powinna być filtrowana i odkażana, a najlepiej przegotowana. Dzienna podaż wody
musi być wystarczająca. Lód stosowany do
schładzania napojów należy przygotowywać
wyłącznie z wody bezpośrednio zdatnej do
spożycia, najlepiej przegotowanej. W strefie
klimatu gorącego zapotrzebowanie kaloryczne organizmu jest mniejsze niż w klimacie
umiarkowanym, natomiast pożywienie powinno zawierać wszystkie niezbędne składniki odżywcze, co zapewnia urozmaicony
jadłospis, bogaty w owoce i warzywa. Ważny
jest prawidłowy rozkład przyjmowanych porcji
pożywienia w ciągu dnia. Podczas największych upałów posiłki powinny być lekkostrawne i niskokaloryczne. W klimacie tropikalnym
należy unikać alkoholu i dużych ilości kawy,
które mają działanie odwadniające. Powinno
się unikać bardzo zimnych produktów (lody,
mrożone napoje), a także posiłków zbyt go-
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rących. Najlepiej spożywać mleko lub jogurty fabrycznie pakowane. Szczególną uwagę
trzeba zwrócić na higienę przygotowywania
posiłków. W klimacie gorącym bardzo łatwo
może dojść do zatruć pokarmowych. Wszystkie posiłki należy zjadać w dniu ich przyrządzenia. Ważnym elementem zapobiegania
zatruciom pokarmowym jest ochrona produktów spożywczych przed ich zanieczyszczeniem przez owady (np. muchy) i wydaliny
ludzi i zwierząt.

Najważniejsze zachowania
higieniczne polegają na:
 każdorazowym myciu rąk wodą z mydłem
przed jedzeniem; jeśli woda i mydło nie
są dostępne, można zastosować żele
i chusteczki ze środkiem dezynfekcyjnym
 piciu tylko butelkowanych napojów lub
przegotowanej wody, ewentualnie wody
odkażonej specjalnymi środkami
 powstrzymaniu się od picia napojów z lodem niewiadomego pochodzenia
 powstrzymaniu się od spożywania
żywności pochodzącej od ulicznych
sprzedawców
 zrezygnowaniu ze spożywania produktów
mlecznych, jeśli nie mamy pewności, czy
były pasteryzowane.

Zmniejszenie ryzyka
urazów i wypadków
komunikacyjnych
Unikanie urazów i wypadków komunikacyjnych, które są główną przyczyną obrażeń
ciała osób podróżujących i wiążą się z ryzykiem korzystania z miejscowej służby zdrowia
oraz, pośrednio, zakażeń szpitalnych, polega
na bezwarunkowym:
 unikaniu picia alkoholu przed planowanym prowadzeniem pojazdu

Porady z Apteki

Choroby zakaźne

 zapinaniu pasów bezpieczeństwa
 używaniu fotelików samochodowych dla
dzieci
 używaniu kasków podczas jazdy rowerem/
motocyklem
 unikaniu korzystania z przepełnionych
autobusów lub mikrobusów
 poruszaniu się tylko przy świetle dziennym i unikaniu jazdy po zmierzchu.

Aklimatyzacja
Warunki środowiska w klimacie gorącym
są trudniejsze do życia dla osób przystosowanych do klimatu umiarkowanego. Ryzyko
zachorowania może zmniejszyć właściwa
adaptacja do lokalnych warunków klimatycznych, która jest szczególnie ważna podczas
wyjazdów do krajów o gorącym wilgotnym

klimacie oraz w wysokie góry dla podróżnych
w starszym wieku. Okresem aklimatyzacji nazywa się początkowy okres pobytu w nowych
warunkach klimatycznych, podczas którego
organizm osoby podróżującej przyzwyczaja się do odmiennych warunków otoczenia.
Największe zmiany dotyczą układu krążenia,
oddychania i skóry. Do odmiennego sposobu żywienia przystosowuje się również układ
pokarmowy. Długość okresu adaptacyjnego
zależy przede wszystkim od stanu zdrowia,
wieku i wydolności fizycznej osoby podróżującej. U niektórych podróżujących aklimatyzacja może przebiegać dłużej, dotyczy to
zwłaszcza osób starszych i otyłych.
W związku z dużą utratą wody i elektrolitów przez wydalanie i parowanie potu mogą
wystąpić zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej, które mogą prowadzić do wy-

pamietaj o piciu tylko
butelkowanych napojów
lub przegotowanej wody,
ewentualnie wody odkażonej
specjalnymi środkami
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czerpania cieplnego i kurczów mięśniowych.
W czasie aklimatyzacji należy pić dużą ilość
wody, najlepiej napojów izotonicznych, w ilości co najmniej 3–4 litrów na dobę. Przy wysokiej temperaturze i wilgotności powietrza
wykonywanie czynności związanych z dużym
wysiłkiem i wytwarzaniem ciepła przez mięśnie (np. praca fizyczna i uprawianie sportu)
należy rozpoczynać wcześnie rano i przerywać w południe, gdy słońce jest najsilniejsze
i temperatura najwyższa, a następnie kontynuować późnym popołudniem. Bardzo ważny
jest regularny sen, co najmniej 7 godzin na
dobę, odpoczynek w najgorętszej porze dnia
oraz unikanie nadmiernego wysiłku fizycznego w pierwszych dniach pobytu.

Unikanie zakażeń
krwiopochodnych

Trzeba dbać o czystość ciała i co najmniej
raz dziennie brać kąpiel pod prysznicem.
Po kąpieli należy dokładnie wytrzeć skórę, zwłaszcza w okolicach pach, pachwin
i przestrzeni międzypalcowych stóp. Po wysuszeniu skóry powinno się zastosować kosmetyki pielęgnacyjne, które chronią skórę
przed nadmiernym wysuszeniem, a fałdy
skórne przed odparzeniami. Nie powinno
się dopuszczać do nadmiernego pocenia się
ciała. Z opalania należy korzystać w sposób
umiarkowany. Skóra powinna być chroniona przed silnym promieniowaniem ultrafioletowym. W krajach o klimacie cieplejszym
od umiarkowanego konieczne jest używanie
kremów z filtrem o wysokim współczynniku
protekcji (SPF 15–50).

Kontakt z krwią i innymi materiałami biologicznymi (np. nasienie, wydzielina pochwowa,
tkanki, płyny ustrojowe skażone krwią) potencjalnie grozi zakażeniem. Zdrowa skóra
skutecznie chroni przed zakażeniami krwiopochodnymi. Ryzyko zakażenia wirusami
przenoszonymi drogą krwiopochodną (HBV,
HCV i HIV) towarzyszy zranieniom skóry
i kontaktom błon śluzowych lub uszkodzonej skóry z materiałem zakaźnym. Dlatego
bezpieczne jest na przykład podawanie ręki
w czasie witania się – zdrowa skóra skutecznie chroni przed zakażeniem – natomiast
ryzykowne są kontakty seksualne (styczność
błon śluzowych).

Szczególnie niebezpieczna jest długotrwała ekspozycja słoneczna w południe
i we wczesnych godzinach popołudniowych
w pierwszych dniach pobytu. Pierwszego
dnia opalanie nie powinno być dłuższe niż
20–30 minut. Bieliznę osobistą należy zmieniać codziennie i prać na bieżąco. Jeśli
jest to potrzebne, należy nosić obuwie do
kąpieli, zarówno w wodzie (ochrona przed
urazami: ostre kamienie, jeżowce), jak i na
plaży (ochrona przed zarażeniem chorobami pasożytniczymi, np. larwą skórną
wędrującą). Należy zdecydowanie unikać
kąpieli w zanieczyszczonych zbiornikach
wody słodkiej, szczególnie na kontynencie
afrykańskim i azjatyckim, gdzie występuje
schistosomatoza.

Zachowanie higieny osobistej

Odpowiedni ubiór

Przestrzeganie zasad higieny osobistej
nabiera szczególnego znaczenia w warunkach klimatu gorącego i wilgotnego.
Ze względu na ryzyko zakażeń grzybami
i chorobami pasożytniczymi nigdy nie
należy korzystać ze wspólnych ręczników i ubrań.

Odzież powinna zapewnić maksymalny
komfort cieplny. Zarówno przegrzanie, jak
nadmierne wychłodzenie organizmu są
czynnikami, które zmniejszają odporność
i sprzyjają rozwojowi zakażeń. Z tego powodu
bardzo ważne jest używanie odzieży dostosowanej do lokalnych warunków klimatycznych.
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Szczególnie
niebezpieczna
jest długotrwała
ekspozycja
słoneczna
w południe
i we wczesnych
godzinach
popołudniowych
w pierwszych dniach
pobytu. Pierwszego
dnia opalanie nie
powinno być dłuższe
niż 20–30 minut

Ze względów kulturowych ubiór nie powinien
rażąco naruszać miejscowych zwyczajów.
W klimacie gorącym należy nosić odzież, która nie utrudnia parowania potu – generalnie
należy unikać materiałów z tworzyw sztucznych, z wyjątkiem nowoczesnych „tkanin
technicznych”. Na terenach górskich, gdzie
zimy i noce są chłodne, niezbędna jest ciepła
odzież, wełniana lub z „tkanin technicznych”.
Przy silnym nasłonecznieniu konieczne jest
używanie nakrycia głowy. Obuwie musi być
wygodne, najlepiej wysokie i na grubej podeszwie, co jest uzasadnione ochroną przed
ukąszeniami stawonogów i innych zwierząt.

Higiena zakwaterowania i snu
Warunki pobytu i noclegu powinny być
tym lepsze, im gorszy jest ogólny stan
zdrowia osoby podróżującej i im słabsza
jest jej zdolność adaptacji do lokalnego
klimatu.
Niezbędny jest stały dostęp do wody dla
potrzeb sanitarnych oraz wody pitnej. Generalną zasadą jest, by miejsce zakwaterowania było czyste, z łatwo zmywalną podłogą

i posiadało łazienkę lub co najmniej dostęp
do prysznica. Pomieszczenie mieszkalne
musi być właściwie wentylowane, przy czym
okna powinny być zaopatrzone w szczelne
siatki przeciwko owadom, a otwory wentylacyjne muszą mieć założone na stałe siatki chroniące przed gryzoniami i owadami.
Pomieszczenie mieszkalne powinno być
zaopatrzone w klimatyzację lub przynajmniej
dobry wentylator.
Klimatyzacja nie tylko obniża temperaturę
pomieszczenia, ale też wilgotność powietrza.
Powinna ona być tak ustawiona, by uniknąć
zbyt dużej różnicy temperatur po opuszczeniu pomieszczenia. Strumień powietrza wentylatora skierowany na osoby przebywające
w pomieszczeniu nie może być zbyt silny,
strumień zimnego powietrza z klimatyzacji
powinien je omijać. Warunki noclegu muszą
umożliwiać spokojny sen, któremu sprzyja cisza, dobra wentylacja, wilgotność względna
40–60% i temperatura nieprzekraczająca
25–27°C. Wiele osób podróżujących, zwłaszcza samolotem przez klika stref czasowych,
cierpi na bezsenność. W razie potrzeby można doraźnie stosować leki nasenne.
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Profilaktyka
podróżnika
Każdy z nas chociaż raz na jakiś czas
chciałby oderwać się od codziennych
kłopotów i zmartwień, a także
obowiązków, które nam towarzyszą
w codziennym życiu. Możliwość relaksu
i odpoczynku dają nam podróże
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iążą się one czasami ze zmęczeniem fizycznym, ale dają
nam możliwość zwiedzania
świata, przeżywania zupełnie nowych doznań,
poznawania wspaniałych rzeczy, oglądania
fascynujących widoków i spotkania ciekawych ludzi.
Wyjeżdżając w tropikalne zakątki świata jesteśmy dużo bardziej narażeni na
choroby zakaźne niż podczas podróży
w naszej strefie klimatycznej. Warunki
sanitarne i opieka medyczna na niskim poziomie sprzyjają łatwemu rozprzestrzenianiu się niebezpiecznych chorób, dlatego dla
ochrony zdrowia niezbędne są szczepienia
ochronne, które są bezpieczną i skuteczną
metodą ochrony przed chorobami zakaźnymi w podróży.
Szczepionki wykorzystują naturalne zdolności obronne organizmu i zapewniają długotrwałą, często wieloletnią odporność.
Szczepienia zalecane dla turystów stanowią bardzo ważny element przygotowań
zdrowotnych do podróży zagranicznych.
Wycieczka do krajów tropikalnych wiąże się
z zagrożeniem ze strony „egzotycznych”
drobnoustrojów lub zakażeń, które w naszym
kraju nie występują bądź zdarzają się niezwykle rzadko. Większość chorób, przed którymi chronią szczepienia, grozi poważnymi
konsekwencjami zdrowotnymi i najczęściej
wymaga terapii szpitalnej. W razie zachorowania w krajach rozwijających się możemy
być postawieni przed koniecznością leczenia w placówkach, w których opieka i warunki
przebywania chorych odbiegają znacznie od
europejskich standardów.
Wskazania do szczepień ustala się w oparciu o bieżącą sytuację zdrowotną na świecie,

a to oznacza, że rekomendacje dla podróżnych sprzed roku lub kilku lat mogą być
nieaktualne.
Bardzo ważny jest odpowiedni wybór
szczepień, który zależy nie tylko od rejonu
docelowego, ale także od charakteru podróży i podejmowanych aktywności. Istotne jest
także dotychczasowe uodpornienie osoby
podróżującej oraz stan zdrowia, zaburzenia
odporności, a także wiek, ciąża lub karmienie
piersią u podróżujących kobiet. Dla ustalenia
bezpieczeństwa zastosowania danej szczepionki ważne są także informacje dotyczące
alergii.
Większość dorosłych osób, prawidłowo
uodpornionych w dzieciństwie, nie potrzebuje zatem niektórych szczepień, czego
przykładem może być zalecane w podróżach międzynarodowych szczepienie przeciwko odrze. W przypadku innych tego typu
szczepionek wskazane może być przyjęcie
pojedynczej dawki przypominającej przed
wyjazdem.
Szczepienia wybierane są z uwzględnieniem wielu czynników zdrowotnych,
a nie tylko trasy podróży, a więc wybór
szczepień może różnić się nawet u poszczególnych uczestników tej samej
wycieczki. Ustalenie zakresu szczepień zalecanych powinno więc zawsze przebiegać
indywidualnie, podczas konsultacji w poradni medycyny podróży. Ustalenie liczby
i rodzaju szczepień u danej osoby zależy
od: czynników ryzyka związanych z podróżą, to jest kraju docelowego i wymagań jego
władz odnośnie szczepień, aktualnej sytuacji epidemiologicznej w tym kraju, czasu
trwania i charakteru pobytu, warunków zakwaterowania oraz planowanych środków
transportu, czynników osobniczych, to zna-
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Szczepienia zalecane
dla turystów stanowią
bardzo ważny
element przygotowań
zdrowotnych do
podróży zagranicznych

czy przebytych wcześniej szczepień i zakażeń pozostawiających odporność, stanu
zdrowia, wieku, przeciwwskazań do szczepień, właściwości szczepionki, wymaganej
liczby dawek w cyklu oraz czasu uzyskania
zabezpieczającej odporności. Niezależnie
od wieku podróżnika, decyzja o szczepieniu
przed podróżą zawsze uwzględnia przeciwwskazania do stosowania danego preparatu.
Decyduje zawsze o tym lekarz kwalifikujący
do szczepienia. Ostra choroba, np. grypa
czy inne ostre infekcje dróg oddechowych,
są okolicznościami, które nie pozwalają na
przeprowadzenie szczepienia.
Wykształcenie odporności po szczepieniu przed wyjazdem wymaga często
kilkunastu dni, a niekiedy do uzyskania
odpowiedniej ochrony konieczne jest przyjęcie kilku dawek szczepionki. Z tego powodu najlepiej rozpocząć szczepienia na
6–8 tygodni przed podróżą bądź jeszcze
wcześniej. Część szczepień wymaga poda-
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nia tylko jednej dawki, najpóźniej 2 tygodnie
przed wyjazdem, np. szczepionkę przeciwko
żółtej gorączce podaje się najpóźniej 10 dni
przed wyjazdem.
Podczas pobytu w krajach tropikalnych
istnieje ryzyko chorób, przeciwko którym
nie wyprodukowano dotychczas skutecznej
szczepionki. Taką chorobą jest np. malaria.
Postępowanie profilaktyczne w tym przypadku składa się z dwóch elementów: profilaktyki
farmakologicznej, czyli przyjmowania zapobiegawczo leków przeciwmalarycznych, oraz
z profilaktyki niefarmakologicznej, którymi
jest na przykład odpowiedni strój chroniący
przed ukłuciami komarów czy moskitiery.
Nie ma również szczepionek przeciwko
większości drobnoustrojów wywołujących
tzw. biegunkę podróżnych. Źródłem zakażenia tymi drobnoustrojami są zanieczyszczone nimi produkty pokarmowe i woda,
a także ręce. Zapobieganie tym zakażeniom

Porady z Apteki

Profilaktyka podróżnika

wynikającymi z Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych niektóre kraje mogą żądać
szczepień na podstawie własnego prawa
wizowego.

Warto pamiętać, że
skorzystanie wyłącznie ze
szczepień obowiązkowych
na danej trasie podróży
nie zapewnia optymalnej
ochrony zdrowotnej podczas
podróży.

Zalecane szczepienia ochronne, wymagane
Międzynarodowymi Przepisami Zdrowotnymi,
mogą wykonywać punkty szczepień, znajdujące się zarówno w zakładach opieki zdrowotnej,
jak i stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
które spełniają wymagania określone przepisami prawa oraz działają w oparciu o wytyczne
dla punków szczepień.

Szczepienia obowiązkowe mają na
celu przede wszystkim ochronę mieszkańców objętych nimi krajów, natomiast
zdrowie indywidualnego turysty chronią
właśnie szczepienia zalecane. Rezygnacja ze szczepień zalecanych, w przeciwieństwie do obowiązkowych, nie wiąże
się z żadnymi skutkami prawnymi oraz
problemami przy przekraczaniu granic
państwowych. Taka decyzja zmniejsza
jednak nasze bezpieczeństwo i może
zaowocować koniecznością przerwania
wyjazdu, wysokimi kosztami przyśpieszonego powrotu do kraju oraz dłuższym
wyłączeniem z życia zawodowego, a nawet trwałymi powikłaniami po chorobie.

Wyjeżdżając w egzotyczny
zakątek świata musimy
pamiętać, że szczepienia
przed podróżą nie zwalniają
nas od przestrzegania
pewnych zasad i zachowania
ostrożności.

polega na starannym przestrzeganiu zasad
higieny osobistej i higieny żywienia (spożywanie pokarmów poddanych obróbce termicznej, picie wody pozbawionej czynników
chorobotwórczych.
Niektóre państwa wymagają, aby turyści
odwiedzający ich kraj byli zaszczepieni przeciwko konkretnym chorobom. Ma to zapobiec
rozprzestrzenianiu się tych schorzeń na ich
terenie. Dowodem zaszczepienia jest wpis
do międzynarodowej książeczki szczepień
,wydawanej w punkcie szczepień, którą należy zabrać ze sobą w podróż. Poza zasadami

Niezbędną podczas pobytu zagranicznego jest również apteczka podróżna.
Powinna ona znaleźć się w bagażu każdego
urlopowicza i zawierać podstawowe leki, które trzeba wziąć na wakacje, a mianowicie leki przeciwbólowe, przeciwzapalne, zbijające
gorączkę, łagodzące skutki biegunki, stłuczeń
oraz ugryzień i ukąszeń, materiały opatrunkowe oraz odpowiedni zapas medykamentów,
które stosujemy na co dzień, jeżeli chorujemy na alergię, serce, cukrzycę i inne choroby
przewlekłe. Dobrze wyposażona apteczka
pomoże w leczeniu dolegliwości, które często przydarzają się w drodze, zwłaszcza latem.
Łatwo wtedy o poparzenie słońcem, zatrucia
pokarmowe, chorobę lokomocyjną. Czasem
boli gardło, mamy gorączkę i opuchnięte nogi. Jeśli zaczniemy działać szybko, czyli przy
pierwszych objawach, możemy na przykład zatrzymać rozwój infekcji i nie będzie trzeba stosować innych, kosztowniejszych preparatów.
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Nieodpowiednie warunki sanitarne, niehigieniczne przechowywanie
żywności, dodatkowo upał i wilgotne powietrze - wszystkie te czynniki przyczyniają się do wzrostu liczby patogenów, które pojawiają
się w pożywieniu. Dlatego zanim spożyjemy posiłek, upewnijmy się, że żywność była
odpowiednio przechowywana, a następnie starannie ugotowana, ponieważ w ten sposób
zmniejszymy ryzyko zarażenia się pasożytami czy choćby WZW typu A. Będąc w krajach
o tropikalnym klimacie nigdy nie jedzmy surowych owoców morza, nie kupujmy jedzenia od
ulicznych sprzedawców oraz niepasteryzowanego nabiału oraz spożywajmy gorące potrawy
zaraz po ich podaniu, gdyż w miarę jak jedzenie stygnie, namnażają się zarazki.

Po powrocie z egzotycznych krajów koniecznie należy umówić się na konsultacje z lekarzem, kiedy zaobserwujemy objawy takie jak:
gorączka, bóle mięśni czy bóle głowy, kiedy
w podróży mieliśmy kontakt z poważną chorobą zakaźną oraz kiedy mieliśmy przypadkowe kontakty seksualne z mieszkańcami
Najczęstszą przyczyną
zachorowań wśród
podróżnych jest zakażona
woda i jedzenie. Dlatego
przebywając w egzotycznych
krajach pamiętajmy o tym, aby:
 pić wyłącznie wodę butelkowaną
lub napoje w puszkach
 zawsze upewniać się, że lód został
przygotowany z odpowiedniej wody
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egzotycznych krajów. Po oględzinach i wywiadzie lekarz medycyny podróży zapewne
w pierwszej kolejności wykluczy choroby
zagrażające życiu, a następnie sprawnie
i świadomie zleci dalsze badania i rozpocznie odpowiednie leczenie.

 pamiętać, że samo filtrowanie nie
zawsze gwarantuje, że woda jest
bezpieczna do spożycia, ponieważ
najpewniejszą metodą oczyszczania wody jest doprowadzenie jej
do wrzenia, a następnie utrzymanie temperatury 100°C, ponieważ
ten proces zabija wszystkie znajdujące się w wodzie bakterie, wirusy
i pasożyty
 myć zęby w oczyszczonej wodzie
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Relacje
międzypokoleniowe
w kształtowaniu zachowań
zdrowotnych
Pojęcie zdrowia nie jest w pełni zdefiniowane. Według WHO zdrowie to
nie tylko całkowity brak choroby czy kalectwa, ale stan pełnego fizycznego,
umysłowego i społecznego dobrostanu, przejawiający się we wszystkich
sferach życiowej aktywności człowieka
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Środowisko rodziny
jest bardzo znaczące
dla rozwoju człowieka,
kształtowania się jego
wiedzy i umiejętności
oraz rozumienia praw
rządzących procesami
oddziałującymi na stan
zdrowia.
Z reguły członkowie rodziny są pierwszymi
osobami wprowadzającymi w świat dziecka
pojęcia i opisy pomagające mu zrozumieć
otaczającą rzeczywistość i rządzące nią procesy. Od nich dziecko uczy się rozumienia
pojęcia zdrowia, sposobu dbania o zdrowie,
co jest dla niego dobre, a co jest niewłaściwe.

P

owyższe ujęcie kładzie wyraźny nacisk na działania ukierunkowane na
prozdrowotny styl życia i zapobieganie chorobom oraz działania obejmujące
osobistą troskę człowieka o jego kondycję
psychofizyczną. Modelowanie zachowań
przez rodziców i opiekunów we wczesnym
okresie życia dziecka skutkuje wykształcaniem się określonych nawyków. Proces ten
jest następnie wzmacniany lub modyfikowany w ramach dalszej socjalizacji, zachodzącej w środowisku przedszkolnym, potem

szkolnym i rówieśniczym, a w późniejszych
latach także w środowisku zawodowym i towarzyskim. Modelowanie zachowań odnosi
się również do zdrowia, a przede wszystkim
do takich jego aspektów jak: odżywianie się,
aktywność fizyczna, profilaktyka zdrowotna.
Postawa zdrowotna ukształtowana we wcześniejszych okresach rozwojowych, wpływa na
styl życia i stan zdrowia człowieka dorosłego.
W rodzinie dzieci zdobywają wiedzę o tym,
jak dbać o stan swojego zdrowia, co należy
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i w jakiej postaci spożywać, jak należy wypoczywać, jakie są zasady higieny i jak należy
ochraniać swój organizm, by stwarzać mu
dogodne warunki do wzrostu jego sił odpornościowych wobec zagrożeń znajdujących
się w otoczeniu.

Rodzice dostarczają
dziecku wzorców i pilnują
ich przestrzegania,
tłumaczą, opisują
i wyjaśniają swoim
dzieciom, co to są czynniki
szkodliwe dla zdrowia,
jakie są negatywne
skutki nałogów i jak
należy postępować, aby
swoje zdrowie ochraniać
i umacniać

Rodzice dostarczają dziecku wzorców i pilnują ich przestrzegania, tłumaczą, opisują
i wyjaśniają swoim dzieciom, co to są czynniki szkodliwe dla zdrowia, jakie są negatywne
skutki nałogów i jak należy postępować, aby
swoje zdrowie ochraniać i umacniać. Uczą
więc swoje dzieci sposobów reagowania na
przeciwności losu, pokazując sposoby obrony
przed stresem. Od dziadków i rodziców dzieci uczą się obserwacji i oceny funkcjonowania swojego organizmu. Ich postępowanie
jest przez dzieci bardzo uważnie obserwowane. Wszelkie odstępstwa od zachowań
w postępowaniu są przez dzieci zauważane
i analizowane.
Niestety zdarza się, że starsze pokolenia, które wychowują dzieci, mają problemy
z konsekwentnym postępowaniem w wielu
kwestiach. Bywa tak, że sami nie przestrzegają zaleceń egzekwowanych od dziecka
(np. palą papierosy, mówiąc dziecku o szkodliwości tego nałogu). Zauważany brak konsekwencji i spójności między tym co starsze
pokolenia robią, a tym, co mówią, jest złym
przykładem dla dziecka. Dzieci budują hierarchię własnych wartości, norm i zasad, między
innymi w oparciu o czynione przez siebie obserwacje. Trzeba podkreślić, że współcześni
rodzice często dostarczają swoim dzieciom
wiele sprzecznych informacji.
Cechą charakterystyczną współczesnych
czasów jest pośpiech. Dzieci bywają wychowywane przez opiekunów, spędzając wiele
czasu z dala od rodziców. Na ich postawy
i wzorce postępowania mają wpływ dodatkowe osoby z otoczenia, nie zawsze respektują-
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ce ustalane przez rodziców zasady. Dziecko
więc uczy się sposobów omijania zasad,
kompromisów i wzorców niepożądanych.
Rodzina wpaja dzieciom wiedzę, ale
uczestniczy także we wspólnym działaniu,
dostarczając praktycznych wzorców i kształtując nawyki, z którymi potem nie jest łatwo
zerwać, gdyby okazały się niekorzystne dla
zdrowia.
odżywianie

Jeśli dotyczy to na przykład sposobu odżywiania się, to rodzina zapewnia dostęp
do produktów, które uważa za zdrowe i pożywne. Sposób, jakość i rodzaj ich przetwarzania często są w rodzinie przekazywane
z pokolenia na pokolenie, kształtując smak
i upodobania. Dziecku, które posiada prawidłową wiedzę, pożądane dla zdrowia praktyki
żywieniowe można wpajać poprzez wspólny
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wybór i zakupy produktów oraz wspólne przygotowanie posiłków. Dziecko powinno być
świadome dlaczego i co ma spożywać, by
zapewnić organizmowi niezbędne składniki.
Ważne są również okoliczności i zwyczaje towarzyszące posiłkom spożywanym w domu.
Rodzice, często zasłaniając się brakiem czasu, posiłkują się przetworzonymi produktami lub dają dzieciom pieniądze, by dziecko
samo zakupiło posiłek. Często nikt nie kontroluje jakości i wielkości spożywanych przez
dziecko produktów. W wielu rodzinach nie
spożywa się posiłków w określonych porach,
a posiadana wiedza o zdrowym sposobie odżywiania się nie jest stosowana w praktyce.
Duże utrudnienie organizacji wyżywienia
członków rodziny sprawia dostępność szeregu produktów przetworzonych, skracających czas przygotowania posiłku w domu lub
posilania się nimi poza domem w różnych
jadłodajniach.
Dziecko obserwuje, jak poszczególni
członkowie rodziny przestrzegają zasad
higieny, czy celebrują spożywanie posiłków przy stole w swoim towarzystwie, czy
wykonują podczas spożywania posiłków
inne czynności, np. czytają gazety, oglądają telewizję czy słuchają radia.
Kultywowane zwyczaje kulturowe rodziny
utrwalają sposób świętowania i obchodów
jubileuszowych poprzez gromadzenie się
przy bogato zastawionym w produkty pokarmowe stole, z udziałem zapraszanych gości.
Wspólne biesiady w rodzinie kształtują poczucie smaku, zwyczaje w odniesieniu do
jakości, ilości i atmosfery. Usprawiedliwiają
wyjątkowością spotkania fakt spożywania
posiłku w nadmiernej ilości, bogactwa kalorii lub wręcz szkodliwości danego pokarmu
dla zdrowia. Zwyczaje kultywowane w danym
środowisku rodzinnym stanowią wzorzec do
naśladowania dla dzieci.

Rodzina odgrywa kluczową rolę w edukacji
dzieci i młodzieży. Podstawowym problemem nie jest brak informacji na temat prozdrowotnych zachowań, gdyż są one ogólnie
dostępne, ale brak umiejętności korzystania
z tej wiedzy. Często nawet osoby leczące się
z powodu nadwagi czy otyłości, mimo przebytej edukacji kierunkowej, szybko wracają
do starych, niekorzystnych dla zdrowia nawyków. Widzimy zatem, że w konsekwencji
działania znaczącą rolę mają wartości przypisywane zdrowiu, przekazywane z pokolenia
na pokolenie.
Rodzice i dziadkowie dzieci powinni wykazywać dbałość o zdrowie dzieci również
poprzez kontrolowanie masy ich ciała. Opiekunowie powinni uzmysłowić sobie, że potrzeby psychiczne dziecka można zaspokajać
bez podawania słodyczy jako metody nagradzania czy pocieszania. Żywności nie
powinno się stosować w celu uspokajania,
wyciszania stresów czy nagradzania. Jeżeli
nie spełni się tego warunku, dziecko będzie
kojarzyło wszystkie sytuacje emocjonalne
z potrzebą jedzenia. Zdrowe odżywianie,
czyli żywienie zgodne z zaleceniami nauki
o żywieniu, umożliwia osiągnięcie pełnego
rozwoju fizycznego i psychicznego człowieka, utrzymanie odporności organizmu
na choroby i zachowanie sprawności aż do
późnej starości.
aktywność fizyczna

Kolejnym istotnym przejawem zachowań
prozdrowotnych jest aktywność fizyczna. Sport jest pojęciem wieloznacznym,
uwzględniającym rodzaj uprawianej dyscypliny, cel, podejście do treningu i rywalizacji. Sport rekreacyjny to działalność
ujęta w reguły, ukierunkowana na podnoszenie sprawności fizycznej, przybierająca
często postać rywalizacji z samym sobą
lub z innymi. Elementami sportu rekreacyjnego są treningi oraz niejednokrot-
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nie różnego rodzaju formy sprawdzenia
swoich umiejętności. W tym zakresie
również nieoceniony jest przykład starszych pokoleń. Dzieci, widząc zachowania
swoich opiekunów, starają się ich naśladować, dorównywać, a w wielu wypadkach
nawet próbują osiągać lepsze wyniki.
Pamiętać należy, że nawet najmniejsza aktywność fizyczna,
taka jak spacer czy uprawianie
ogródka, stanowi przeciwwagę dla obciążenia organizmu
pracą umysłową oraz prowadzi
do zwiększenia odporności na
stres i zmęczenie. Modyfikacja nawyków spędzania wolnego czasu z biernego na aktywny ma duże znaczenie dla
zdrowia całej rodziny.

nie jest system norm i właściwa hierarchia
celów. Posiadanie dobrego zdrowia musi stać się celem umieszczanym wysoko
w hierarchii wartości. Przeszkodą w przekazywaniu dzieciom wartości związanych ze zdrowiem jest brak konsekwencji
we własnym postępowaniu oraz intensywne zachęcanie przez środowisko zewnętrzne do konsumpcyjnego stylu życia.

Warunkiem prawidłowego
rozwoju dziecka jest rozsądna,
mądra, konsekwentna,
wymagająca, ale jednocześnie
wyrozumiała miłość rodziców
i dziadków

Najważniejszym czynnikiem determinującym zachowania zdrowotne w rodzi-
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a r t y k u ł

s p o n s o rowa n y

N

owoczesna, efektywna farmakoterapia to nie tylko substancja
biologicznie czynna i jej dawka,
ale również właściwa postać farmaceutyczna, uwzględniająca wymogi
współczesnej technologii powstawania
produktu leczniczego lub suplementu.
Zadaniem technologii farmaceutycznej
jest uzyskanie maksymalnego efektu
terapeutycznego poprzez wytworzenie
produktu o bezpiecznej i komfortowej
aplikacji, uzyskanie odpowiedniego
czasu, miejsca i szybkości działania
oraz maksymalne zniwelowanie działań
niepożądanych.

Dlaczego

mikropeletki?

Producenci opracowują coraz to
nowsze postaci swych preparatów.
Jedną z takich nowoczesnych form
są produkty „zlepione” z mikrogranulek zwanych mikropeletkami.
Mikropeletki to niewielkich rozmiarów mikrocząstki „zamknięte” w kapsułce. Dzięki nim substancja z takich
preparatów uwalniana jest powoli i sukcesywnie, przez co możliwe jest uzyskanie i utrzymanie optymalnego stężenia
substancji czynnej przez dłuższy czas.
Zapobiegamy wówczas niekorzystnym
i często nieprzewidywalnym wahaniom
poziomu substancji aktywnych, przez
co cały proces suplementacji diety jest
bardzo stabilny i efektywny.

wieniem, ponieważ powłoka otaczająca
substancję czynną, zapewnia całkowitą
ochronę przed niszczącym działaniem
kwasów żołądkowych. W ciągu paru minut od przedostania się mikropeletek
z żołądka do zasadowego środowiska
jelita cienkiego, ochronna powłoka ulega rozpuszczeniu, a substancja czynna
uwalnia się w postaci drobnych mikropeletek wchłaniając się w optymalny sposób
przez dłuższy czas.

Jak wykazały prowadzone badania,
preparaty o przedłużonym uwalnianiu zawierające mikropeletki znacznie lepiej rozpuszczają się w żołądku
i w mniejszym stopniu przylegają do
jego śluzówki, dzięki temu są lepiej
tolerowane. W przypadku na przykład
potasu, który może mieć działanie drażniące, jeszcze mocniej decyduje o tym,
że suplementacja przebiega w sposób
racjonalny.

W przypadku otoczek szybko rozpuszczalnych absolutnie nie jest możliwe uzyskanie tzw. modyfikowanego uwalniania
substancji czynnej. Efekt modyfikowanego uwalniania – opóźnionego (np.:
w jelicie cienkim lub spowolnionego na
całej długości przewodu pokarmowego),
decydującego o uzyskaniu przedłużonego działania, jest możliwy wyłącznie dla
otoczek rozpuszczalnych w środowisku
alkalicznym lub nierozpuszczalnych, ale
posiadających właściwości dyfuzyjne,
czyli właśnie dla mikropeletek.

Forma mikropeletek, w produktach,
gdzie jest to wskazane, chroni zawartość, czyli substancję czynną przed stra-

Zastosowana w mikropeletkach specjalna powłoka celulozowa dodatkowo

NOWY WYMIAR
SUPLEMENTACJI

zabezpiecza też substancję czynną.
Otoczka taka jest kilkadziesiąt razy
cieńsza od cukrowej, ale pełni tę samą
rolę. Chroni zawarte w rdzeniu substancje czynne przed, np.: światłem, tlenem,
wilgocią oraz zapewnia pacjentowi
komfort w przyjmowaniu produktu poprzez ułatwienie połykania i maskowanie nieprzyjemnego smaku substancji
aktywnych.
Zastosowanie form mikropeletek może wpłynąć również na częstotliwość przyjmowania produktów
i zmniejszenie stosowanych dawek, poprzez ich efektywniejsze wykorzystanie
w procesie wchłaniania w organizmie.
Warto też podkreślić, że produkty
w mikropeletkach, dzięki zastosowanej nowocześniej technologii produkcyjnej, są zdecydowanie bardziej
stabilne i zachowują swoje właściwości w zdecydowanie dłuższym okresie
czasu w porównaniu do innych form
dostępnych aktualnie na rynku takich jak kapsułki zwykłe czy tabletki
niepowlekane.

Allium Pharma Sp. z o.o.,
ul. Łukanowice 254, 32-830 Wojnicz
www.alliumpharma.pl

Wiceprezes zarządu
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Trudna sztuka

wypoczywania
Wakacje to czas relaksu i podróży. Są jednak osoby, które na samą myśl
o dłuższym urlopie czują podenerwowanie, ulegają narastającej presji
związanej z upragnionym urlopem, a w czasie wyjazdu nie mogą przestać
myśleć o pracy. Artykuł poniższy ma na celu odpowiedzieć na pytanie, jak
obniżyć napięcie wywołane urlopem oraz pokazuje, że odpoczynek jest
czynnikiem niezbędnym do efektywnej pracy

Dlaczego stresujemy się przed
urlopem?
Według badania GFK Polonia „Polacy
a stres” Polaków stresuje przede wszystkim
praca pod presją czasu, natłok obowiązków
oraz problemy z realizacją wyznaczonych
celów. Jak się jednak okazuje, czynnikiem
powodującym niepokój może być także…
urlop od pracy. Według ekspertów stan podenerwowania spowodowany jest brakiem
umiejętności wypoczywania. Podczas wyjazdu zbytnią uwagę przywiązujemy do spraw
zawodowych. Uwarunkowania historyczno-kulturowe sprawiają, że Polacy mają problem z czymś, co wydaje się banalnie proste
– z odpoczynkiem. Na tle innych populacji
w Europie bardzo dużo pracujemy i rzadko
chodzimy na urlop. Poza tym – co bardzo
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istotne – nie potrafimy odpoczywać na
co dzień. Po długich miesiącach ciągłej pracy ciężko nam się całkowicie
odprężyć oraz zostawić za sobą codzienność. Głowę zaprzątają myśli,
że o czymś zapomnieliśmy, że nie
dopięliśmy przed wyjazdem wszystkich spraw. Jest to jeden z częstszych
powodów urlopowych stresów.

Jak przygotować się
do urlopu?
Aby uniknąć niepotrzebnego stresu i podenerwowania, warto odpowiednio przygotować się przed wyjazdem. Ważną kwestią
jest czas, który poświęcimy na odpoczynek.
Minimum to 4-5 dni, ponieważ dopiero po
tym okresie jesteśmy przystosowani do

Porady z Apteki

nowych warunków i zaczynamy się w pełni
regenerować. Idealny urlop powinien trwać
2-3 tygodnie.
Brak nawyku odpoczywania, regularnego spędzania czasu z myślą o sobie i swoich zainteresowaniach może powodować,
że sytuacja urlopu staje się nie tylko nowym, ale i trudnym doświadczeniem.
Dlatego ważne jest, aby dobrze zaplanować każdy dzień wakacji, aby w 100% móc
wykorzystać ten czas na relaks i regenerację. Tworzenie planu może się nam wydawać
mało spontaniczne, ale to właśnie nadmiar
spontaniczności bardzo często może powodować stres związany z wyjazdem na wakacje.
Planowanie przeważnie sprawia, że czujemy się bezpieczniej i bardziej komfortowo.
Umiejętność planowania, wyjazdów i codziennych obowiązków jest ważną częścią
radzenia sobie ze stresem w podróży. Plan
działania powoduje, że w danym czasie
można zrobić dużo więcej i z mniejszym
wysiłkiem niż w sytuacjach „z marszu”,
kiedy trzeba na bieżąco improwizować działanie.

Jak podczas urlopu
nie myśleć o pracy?
Regularne sprawdzanie telefonu
i skrzynki pocztowej podczas wyjazdu
sprawia, że trudno przestać myśleć o pracy i już w czasie wakacji przejmujemy się
przyszłymi zaległościami. Kolejną kluczową
sprawą jest nastawienie psychiczne – przed
urlopem należy przełączyć się z trybu pracy
na najwyższych obrotach na stan odpoczywania. Problemem może być także przekonanie, że czas wolny oznacza zaniedbanie
obowiązków zawodowych. W rzeczywistości
czas poświęcony na regenerację sprawia, że
po powrocie jesteśmy bardziej zmotywoPorady z Apteki
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Na czym polega walka ze
stresem urlopowym?

Czas wolny warto
wykorzystać na
wzmocnienie relacji
z bliskimi. Dobrym
pomysłem będą wspólne
aktywności na świeżym
powietrzu

wani i gotowi do działania. To właśnie brak
umiejętności odpoczywania oraz przepracowanie są głównymi przyczynami wypalenia
zawodowego. Urlop to czas odpoczynku od
pracy – potrzebny, aby można było nabrać
dystansu i odpowiedniego nastawienia do
wielu spraw.
Czas wolny warto wykorzystać na wzmocnienie relacji z bliskimi. Dobrym pomysłem
będą wspólne aktywności na świeżym powietrzu. Podczas wysiłku fizycznego wydzielają
się endorfiny – hormony szczęścia, a poprawa samopoczucia będzie się utrzymywała po
powrocie z urlopu. Pamiętajmy, że wakacje
to też czas odpoczynku dla ciała – mięśnie
się rozluźniają, a odpowiednia dawka snu
pozytywnie działa na koncentrację i pamięć.
Czym jest urlop bez patologicznego stresu? To taki odpoczynek, który sprawi, że po
wakacjach wrócimy do pracy wzmocnieni
i gotowi na kolejne miesiące wyzwań.
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Celem prawidłowej postawy urlopowej jest
obracanie stresu w działanie. Pierwszym
krokiem ku temu jest odpowiedni stosunek
do trudnych sytuacji, które możemy postrzegać na dwa sposoby: jako wyzwanie lub jako zagrożenie. Traktujemy je jako wyzwanie
wówczas, gdy mamy przekonanie, że mimo
trudności poradzimy sobie z sytuacją, że jesteśmy w stanie jej sprostać. Gdy odczuwamy
zagrożenie, mamy poczucie, że to sytuacja
rządzi, a my nie jesteśmy w stanie stawić
jej czoła. Od czego zależy, czy postrzegamy
daną sytuację jako wyzwanie, czy jako zagrożenie? W znacznej mierze od nas samych.
Osoba radząca sobie ze stresem stara
się podchodzić do problemów zadaniowo
– na bieżąco je rozwiązywać. To buduje
poczucie własnej skuteczności i kontroli
nad życiem i otoczeniem.

Odpoczynek ponad wszystko
Dlaczego udajemy się na odpoczynek? Bo
odpoczywając, odbudowujemy zasoby naszego organizmu - fizyczne i emocjonalne.
Regenerujemy się, czy - jak kto woli - ładujemy akumulatory. Model odpoczynku „na
leżąco” jest modelem z dawnych czasów.
Kiedy człowiek ciężko harował fizycznie,
polując albo pracując na roli, to dla niego
najlepszym odpoczynkiem był brak ruchu.
Musiał regenerować siły. Dlatego właśnie
śpimy na leżąco. W ogóle sen jest królem
wszystkich odpoczynków. To fizjologicznie
tak głęboki odpoczynek, że snu niczym nie
możemy zastąpić. Jest on najgłębiej wpisany
w naszą naturę. Model odpoczynku „na leżąco” kulturowo funkcjonuje dalej, choć nie jest
już adekwatny dla naszego życia — człowiek,
który cały dzień siedział w pracy za biurkiem,
przychodzi do domu i odpoczywa, leżąc. To
oczywiście nie jest żaden odpoczynek, war-
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to poszukać aktywności dostosowanej do
swoich upodobań i możliwości, koniecznie
w grupie bliskich osób, które będą wzmacniać
pozytywne emocje, a nie krytykować i oceniać.

Liczy się końcowy efekt
Pamiętaj! To jak odpoczywamy i ile czasu potrzebujemy na efektywny wypoczynek, to kwestia naszych indywidualnych
potrzeb. Są tacy wśród nas, którzy potrafią
doskonale zregenerować siły w weekend,
natomiast inni potrzebują dwóch tygodni,
by efektywnie wypocząć i z ochotą wrócić do
pracy zawodowej. Jak więc efektywnie odpoczywać? Sekretem tych, którzy potrafią wypoczywać, jest zasada „zdrowego dystansu”,
czyli o sprawach i problemach zawodowych
przestają myśleć już w momencie, kiedy,
wychodząc z pracy, przekraczają próg biura.

Spontaniczność
naszym sprzymierzeńcem

Zamiast planować kolejny perfekcyjnie zaplanowany dzień urlopu, możemy otworzyć się na niespodzianki.
Korzystnie jest dać rodzinie lub przyjaciołom wolną rękę w wyborze formy
spędzenia wolnego czasu. Czasami
warto „iść na żywioł”, pamiętając, że
odpoczynek nie musi być perfekcyjnie
i skrupulatnie zaplanowany. Niekiedy
warto zakosztować spontaniczności.
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Uczucie
zatkanego ucha
Uczucie zatkanego ucha jest jednym z częstszych powodów
konsultacji laryngologicznych. Zwykle takiemu wrażeniu
towarzyszy dyskomfort w uchu, pogorszenie słuchu, szum
w uchu, niekiedy odczucie pełności ucha, pobolewania, mogą
też się pojawić zawroty głowy

B

analnym powodem zatkania ucha
może być tzw. korek woszczynowy
(to zmieszana wydzielina gruczołów łojowych skóry przewodu słuchowego
zewnętrznego z włoskami i złuszczonymi
nabłonkami). Taki czop o barwie od bladożółtobrązowego aż do czarnego może mieć
konsystencję od płynnej po skamieniałą
niemalże.
Woskowina (tj. woszczyna uszna) składa
się z wydzielin i złuszczonych komórek
nabłonkowych oraz włosów pochodzących z przewodu słuchowego zewnętrznego. Chroni skórę wewnątrz przewodu
i ma naturalną tendencję do wypływania na
zewnątrz. Woskowina może jednak gromadzić się i zatykać przewód jednego lub obu
uszu, powodując dyskomfort, upośledzenie
słuchu, szum uszny, zawroty głowy i przewlekły kaszel. Może również przyczyniać się
do wystąpienia zapalenia ucha zewnętrzne-

go. Ponieważ przewód słuchowy zewnętrzny jest unerwiony przez gałąź uszną nerwu
błędnego, stymulacji przewodu przez czop
woskowinowy lub próbom usunięcia go może towarzyszyć kaszel lub nawet zwolnienie
czynności serca.
Czop woskowinowy występuje u około 10%
dzieci, 5% zdrowych dorosłych i do 57%
pacjentów w starszym wieku, przebywających w domach opieki oraz 36% pacjentów
z opóźnieniem rozwoju umysłowego. Zniekształcenia anatomiczne i zwiększona liczba
włosów w przewodzie słuchowym zewnętrznym oraz bariery mechaniczne na naturalnej
drodze wypływania woskowiny (np. waciki,
aparaty słuchowe, ochraniacze słuchu typu
zatyczek do uszu) mogą zwiększać częstość
występowania czopu woskowinowego. Usunięcie woskowiny jest najczęstszą procedurą
laryngologiczną wykonywaną w placówkach
podstawowej opieki zdrowotnej; około 4%
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pacjentów w podstawowej opiece zdrowotnej zgłasza się do swoich lekarzy z powodu
czopu woskowinowego.
Samodzielne oczyszczanie uszu patyczkami z watką często skutkuje przepchnięciem
wydzieliny w głąb przewodu słuchowego
i totalnym zasłonięciem błony bębenkowej.
Innym powodem zatkania ucha woszczyną
jest kąpiel – po wlaniu się wody do ucha wydzielina pęcznieje i uszczelnia przewód słuchowy. Jeśli takie okoliczności poprzedziły
zatkanie ucha, można spróbować zastosować jakiś gotowy preparat (dostępny bez recepty), upłynniający woszczek na bazie wody
utlenionej, parafiny lub oliwy z oliwek – zgodnie z instrukcją dołączoną do opakowania.
Mogą to zastosować także kobiety w ciąży
i karmiące matki. Jeśli takie działania nie
przyniosą efektu w ciągu kilku dni, wskazana
byłaby wizyta u lekarza.
Czop woskowinowy rozpoznaje
się bezpośrednio stwierdzając go
za pomocą otoskopu w gabinecie
lekarskim. Ciała obce i obrzęk przewodu,
spowodowany zapaleniem ucha środkowego ,mogą być przeszkodą w uwidocznieniu błony bębenkowej i należy je wykluczyć
przed próbą usunięcia woskowiny. Czop jest
częstą przyczyną upośledzenia słuchu u pacjentów w starszym wieku oraz u pacjentów
z opóźnieniem rozwoju umysłowego, dlatego zasadne jest dokonanie oceny, czy czop
woskowinowy jest obecny u pacjentów z problemami ze słuchem.
W jednym z badań czop woskowinowy występował u 35% hospitalizowanych pacjentów powyżej 65. roku życia, a u 75% z nich
po udokumentowanym usunięciu woskowiny następowała poprawa słuchu. Ponieważ
woskowina chroni skórę przewodu słuchowego zewnętrznego, jej usunięcie wiąże się
z powikłaniami, w tym z zapaleniem ucha
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Karygodnym zwyczajem
jest wkładanie patyczka
głęboko do ucha,
skutkujące usuwaniem
zbyt dużej ilości
woskowiny

Organizm reaguje na to wzmożoną jej produkcją. Może to spowodować gromadzenie się wydzieliny
i zatkanie uszu. Bywa i tak, że zamiast usuwać wydzielinę, wpycha
się ją głębiej. A poza tym, wsuwając
patyczek głęboko do ucha, ryzykujemy uszkodzeniem skóry lub błony
bębenkowej. Prawidłowa higiena
uszu polega na myciu ich wodą
z mydłem. Patyczki służą zaś do
oczyszczania małżowiny usznej tylko do ujścia przewodu słuchowego.

Uczucie zatkanego ucha

zewnętrznego, bólem, zawrotami głowy,
omdleniem, szumem usznym, perforacją
błony bębenkowej.
Można spróbować usunąć czop samemu. W aptece bez recepty dobrze jest kupić
specjalne krople lub aerozole, które rozmiękczają wydzielinę i pozwalają wypłukać
ją podczas mycia. Gdy to nie pomoże, trzeba
iść do laryngologa, który przeprowadzi płukanie ucha. Na 2–3 dni przed zabiegiem warto
zakraplać do uszu preparat do ich higieny,
który zmiękczy woskowy korek i ułatwi jego
usunięcie. Zabieg polega na wprowadzeniu
do ucha letniej (około 37°C) wody pod niedużym ciśnieniem. Sam zabieg jest bezbolesny,
czuć jedynie delikatne łaskotanie. Czasem,
gdy lekarz podejrzewa jednocześnie zapalenie ucha i perforację błony bębenkowej,
woskowinę usuwa specjalnym haczykiem
lub odsysa ssakiem. Te zabiegi też na ogół
nie są bolesne.

Istnieją trzy rodzaje
preparatów rozpuszczających
woskowinę: wodne, olejowe
oraz inne.
 Środki wodne zwiększają zdolność
do mieszania się woskowiny z innymi substancjami, a preparaty olejowe
powodują, że wosk staje się śliski. Preparaty wodne obejmują kondensat
oleinianu polipeptydu trietanolaminy,
dokuzan sodu, 3% nadtlenek wodoru, 2,5% kwas octowy, 10% dwuwęglan
sodu oraz wodę lub sól fizjologiczną.
 Preparaty niewodne/nieolejowe obejmują nadtlenek mocznika
oraz salicylan choliny i glicerol, a także kondensat tlenku etylenu z glikolem
polioksypropylenowym.

 Preparaty olejowe obejmują produkty, których podstawą jest olej arachidowy (np. z orzeszków ziemnych),
oliwa z oliwek, olejek migdałowy oraz
olej mineralny.

Podobnie jak w przypadku płukania
ucha należy unikać stosowania środków
rozpuszczających woskowinę u pacjentów, u których podejrzewa się przerwanie
ciągłości błony bębenkowej spowodowane przebytym zabiegiem operacyjnym,
wprowadzeniem tubki wentylacyjnej lub
perforacją błony bębenkowej.
W jednym z badań dotyczących miejscowych środków rozpuszczających woskowinę
badacze doszli do wniosku, że trietanolamina
działała lepiej niż sól fizjologiczna, a dłuższe
leczenie środkami rozpuszczającymi woskowinę jest skuteczniejsze niż zabieg mechanicznego usunięcia woskowiny. Dostępne
potwierdzone dane sugerują, że stosowanie
środków rozpuszczających woskowinę może zwiększyć skuteczność płukania ucha aż
do 97%.
Domowe leczenie zaczopowanej woskowiny nie jest czymś niezwykłym, a wiele
środków jest dostępnych bez recepty, także w zestawach do usuwania woskowiny, co
bardzo ułatwia dokonanie takiego zabiegu
higienicznego w warunkach domowych.

Zapalenie skóry przewodu
słuchowego
Częstym powodem zatkania ucha jest
zapalenie skóry przewodu słuchowego, objawiające się jej obrzękiem, bolesnością, niekiedy świądem i intensywnym złuszczaniem
się nabłonków, które pęcznieją, wchłaniając
treść ropną bądź wysiękową, upośledzając
w ten sposób drożność przewodu słuchowe-
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Uczucie zatkanego ucha

go. Ta dolegliwość jest dość powszechna latem, szczególnie po kąpielach w naturalnych
i (częściej) sztucznych zbiornikach wodnych.
W tych wypadkach potrzebna jest profesjonalna pomoc laryngologa.

Ostry lub przewlekły nieżyt
nosa i zatok
Kolejną przyczyną zatkania ucha jest ostry
lub przewlekły nieżyt nosa i zatok (różnego
pochodzenia), w przebiegu którego dochodzi do zapalenia trąbki słuchowej (wąski
przewód łączący ucho środkowe z gardłem).
Długotrwały obrzęk błony śluzowej tejże trąbki może spowodować podciśnienie w uchu
środkowym, którego skutkiem jest wydzielanie do jamy bębenkowej śluzu o różnej konsystencji. Wypełnienie ucha środkowego taką
wydzieliną daje uczucie pełności, przelewania się w uchu i naturalnie pogorszenia się
słuchu. Jeśli sprawa jest ostra, można liczyć
na środki działające objawowo lub samowyleczenie, jeśli problem przedłuża się, zaleca
się konsultację laryngologiczną.

Nie należy bagatelizować „zatkanego ucha”, bo jego przyczyny
mogą być bardzo rożne i wymagać odmiennego postępowania
diagnostyczno-leczniczego. Towarzyszący ból ucha sugeruje proces zapalny w uchu zewnętrznym bądź środkowym.
Silne szumy i znaczny niedosłuch sugerują problem z uchem wewnętrznym. W tych
przypadkach należy się zgłosić do lekarza.
W szczególności gdy mamy do czynienia
z bólem ucha, nie zaleca się działania na własną rękę. Nawet stosowanie bezpiecznych
preparatów do higieny uszu, w przypadku
uszkodzenia błony bębenkowej, może dawać
odwrotny od zamierzonego skutek.

Niedociśnienie
Z zatkaniem ucha zgłaszają się osoby
cierpiące na niedociśnienie, jak również
te, które doznały nagłej zmiany ciśnienia zewnętrznego, np. podczas lotu
samolotem (tzw. barotrauma).
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Nie bójmy się

potu

Współczesne normy estetyczne nie tolerują potu.
Pot jest to płyn wydzielany przez gruczoły potowe,
których na ciele ludzkim jest około 2 – 3 miliony

D

zielą się one na ekrynowe i apokrynowe. Gruczoły potowe ekrynowe
odgrywają istotną rolę w procesach termoregulacji i gospodarki wodnoelektrolitowej. Są aktywne od pierwszych dni
życia. Rozmieszczone są na całej powierzchni ciała, z wyjątkiem żołędzi, wewnętrznej
powierzchni napletka, warg sromowych
mniejszych i łożyska paznokciowego. Średnia gęstość gruczołów potowych ekrynowych
wynosi 60/cm2, a w obrębie dłoni i stóp aż
600/cm2. Natomiast gruczoły apokrynowe
występują głównie przy mieszkach włosowych. Duża ich ilość znajduje się w okolicach
pach, pachwin, narządów płciowych, odbytu,
pępka, warg sromowych mniejszych u kobiet, moszny u mężczyzn, brodawek sutkowych i powiek oraz w kanałach słuchowych
zewnętrznych. Ich funkcja nie jest dobrze
zbadana, najprawdopodobniej mają związek
z produkcją feromonów.
Gruczoły potowe apokrynowe zaczynają być
aktywne w okresie dojrzewania. Są większe
i bardziej aktywne u mężczyzn niż u kobiet.
Gruczoły potowe apokrynowe produkują pot
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w sposób ciągły, a pewne czynniki, na przykład emocje, powodują pulsacyjne opróżnianie gruczołów. Czynność gruczołów potowych
apokrynowych jest uzależniona od czynności androgenów i regulowana przez procesy
hormonalne.
Pot nie wywołuje niemiłych skojarzeń tylko w saunie i siłowni,
natomiast na spotkania towarzyskie czy służbowe ma zakaz
wstępu. Pot zawiera około 98 – 99% wody,
w której rozpuszczonych jest wiele związków chemicznych, głównie mocznik, kwas
mlekowy, węglowodany, tłuszcze, związki
mineralne, na przykład: potas, wapń, magnez, żelazo. Skład chemiczny potu może
się zmieniać, bo zależy on między innymi
od diety, klimatu, czynników hormonalnych.
Człowiek wydziela średnio 700 – 900 ml
potu na dobę. Nie lubimy potu, bo szybko
zaczyna wydzielać ostry, nieprzyjemny zapach. Pot to bardzo daleki krewny moczu.
Jest on bezbarwnym roztworem soli, dlatego
ma swoisty, słonawy smak. Z poceniem walczymy wszelkimi środkami, ponieważ jego
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woń przenika ubrania, opiera się perfumom,
a nawet dezodorantom.
Zapach świeżego potu jest charakterystyczny, ale rzadko bywa
nieprzyjemny. Większość kobiet
i mężczyzn uważa, że jego woń na
skórze ukochanej osoby działa
jak jeden z najsilniejszych afrodyzjaków. Zapach potu staje się wstrętny dopiero wtedy, gdy częściowo rozłożą
go bakterie bytujące na skórze na substancje aromatyczne, specyficzne dla każdego
człowieka.
Za wytwarzanie potu odpowiedzialne są
gruczoły potowe. Wszystkie połączone są
cienkimi kanalikami wydzielniczymi, mającymi ujścia w porach skóry, służących do
wydalania potu. Gruczoły te pełnią ważną
rolę w regulacji temperatury ciała. Gdy się
nagrzewa, neurony znajdujące się w części
mózgu zwanej podwzgórzem wysyłają im sygnał, by zwiększyć produkcję potu. Badania
wykazują, że drażnienie podwzgórza powoduje rozszerzenie naczyń skórnych i pocenie
się, a uszkodzenie go prowadzi do silnego przegrzania organizmu. W naturalnych
warunkach podwzgórze wysyła sygnały, by
zwiększyć produkcję potu, gdy temperatura
otoczenia wzrasta powyżej 30°C.
Pocimy się bardziej również w czasie wysiłku fizycznego, ponieważ sprawia on, że
wzrasta temperatura wewnętrzna ciała.
Zwiększone wydzielanie potu związane jest
także z pracą ośrodkowego układu nerwowego. Dlatego właśnie pod wpływem silnych
emocji tak wyraźnie pocą się nam dłonie,
stopy oraz twarz.
Nadmierne pocenie się może ograniczać
normalne funkcjonowanie i bywa krępujące.
Osoby, które nadmiernie się pocą, czasami
muszą kilka razy dziennie przebierać się.
Porady z Apteki
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Jednak pocenie się nie wywołuje jedynie
trudności natury estetycznej czy higienicznej.
Osoby cierpiące na nadpotliwość, zwłaszcza
młode, często stają się zamknięte w sobie,
unikają ludzi i wszelkich kontaktów towarzyskich. Nadmierne pocenie się utrudnia
im nawiązywanie nowych przyjaźni oraz realizację na tle zawodowym. Niekiedy może
nawet doprowadzić do depresji. Zwiększona
potliwość powoduje czasami bakteryjne zakażenie gruczołów apokrynowych. Charakteryzuje się ropnymi, bolesnymi guzami, zwykle
występującymi w okolicach pach. Choroba
ma charakter przewlekły, często nawraca.
W leczeniu stosuje się antybiotyki i preparaty
przeciwbakteryjne.
Przyczynami nadmiernego pocenia się bywają zaburzenia ośrodka termoregulacji. Przypadłość ta
może towarzyszyć niektórym chorobom
ustrojowym, na przykład chorobom nerek,
nadczynności tarczycy, gruźlicy, cukrzycy.
Zwiększona potliwość może też być wynikiem zdenerwowania, stresu emocjonalnego, wzrostu temperatury ciała wywołanego
przez infekcje (tak zwana gorączka). Nagłe
uderzenia gorąca i zwiększone wydzielanie
potu bywa też jednym z charakterystycznych

Nasz pot wprawdzie nie
zabezpiecza skóry przed
słońcem, ale ma w sobie
silny naturalny antybiotyk dermicydynę niszczącą ściany
komórkowe bakterii
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objawów menopauzy. Zwiększone wydzielanie potu bywa też związane z nadużywaniem
napojów zawierających kofeinę, z nadwagą
i otyłością oraz paleniem papierosów.
Z nadmierną potliwością można walczyć
stosując - oprócz antyperspirantów - specjalne żele czy zasypki blokujące kanaliki
potowe. W szczególnie ciężkich przypadkach
pomóc mogą zastrzyki z botoksu. Toksyna
botulinowa blokuje uwalnianie acetylocholiny, która pobudza działanie gruczołów
potowych. Blokada trwa od pięciu do dziewięciu miesięcy, po tym czasie zabieg należy powtórzyć.
Bywa i tak, że gruczoły nie wytwarzają dostatecznej ilości
potu. Ta przypadłość, nazywana
anhydrozą, może być niebezpieczna, a nawet zagrażać życiu, gdyż
niedostatek potu może być przyczyną udaru słonecznego. Dolegliwość ta towarzyszy zwykle innym chorobom
skóry lub chorobom ogólnoustrojowym, na
przykład trądowi. Głównym problemem jest
wówczas nadmierne przesuszenie skóry.
Przyczyną niedostatku potu może być uszkodzenie gruczołów potowych na skutek zażywania leków, oparzeń, uszkodzenia nerwów
lub poważnego odwodnienia. Dopóki anhydroza atakuje tylko nieznaczną część ciała,
dopóty nie powinna stanowić powodu do
zmartwienia.
Nasz pot wprawdzie nie zabezpiecza skóry
przed słońcem, ale ma w sobie silny naturalny
antybiotyk - dermicydynę niszczącą ściany
komórkowe bakterii. Jest ona produkowana
w gruczołach potowych w skórze, ale uaktywnia się dopiero w lekko kwaśnym i słonym
środowisku jakim jest pot, chroniąc skórę
przed infekcjami, zwłaszcza w miejscach ukąszeń przez owady czy zranień. Dermicydyna
radzi sobie z pałeczkami E. coli, E. faecalis
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Nie bójmy się potu

Zazwyczaj wydalamy około
40 g potu na godzinę, ale
podczas upałów w ciągu
dnia możemy stracić
nawet 12 litrów. Jeśli nie
uzupełnimy niedoborów
wody w organizmie,
szybko zabraknie nam
soli mineralnych - sodu,
magnezu, potasu i chloru.
Wówczas postępujące
odwodnienie organizmu
może w krótkim czasie (im
większy stopień wilgotności
powietrza, tym szybciej)
doprowadzić do udaru
cieplnego.

oraz gronkowcem złocistym. Niszczy też
grzyby, na przykład drożdżaka białego. Innym
ciekawym składnikiem ludzkiego potu jest
kwas propionowy, substancja konserwująca
znana też pod kryptonimem E280, dodawana do chleba, aby zapobiec jego pleśnieniu.
Pot również wspólnie z wydzieliną gruczołów
łojowych tworzy na powierzchni skóry naturalną ochronną powłokę. Powłoka ta jest
nazywana płaszczem hydrolipidowym, który
chroni skórę przed inwazją bakterii, grzybów,
wirusów oraz przed niekorzystnym wpływem
czynników zewnętrznych.
Generalnie pocenie się jest cechą indywidualną i nie można wskazać konkretnych
przyczyn jej występowania. Często zdarza się,
że problem nadmiernej potliwości pojawia
się u osób spokrewnionych. Dlatego też po-

dejrzewa się, że pocenie się uwarunkowane
jest genetycznie. Pot bywa irytujący, jednak
pełni w organizmie kilka niezwykle istotnych
funkcji. Przede wszystkim, pocąc się, ochładzamy ciało. Ponadto, niemal w tym samym
stopniu, co mocz, pot uwalnia organizm od
substancji toksycznych. Dba też o właściwą
wilgotność skóry i dlatego wydzielamy go
nawet zimą. Bez niego niemożliwy byłby jakikolwiek wysiłek, zaś szpecące zmarszczki pojawiałyby się niemal od razu po narodzinach.

Porady z Apteki

www.poradyzapteki.pl

63

r

e

64

k

l

a

m

a

www.poradyzapteki.pl

Porady z Apteki

txt

Letni

zielnik ogrodowy
Wszyscy szczęśliwie posiadający własny ogródek
powinni wykorzystać go w celu stworzenia swojego
poletka z ziołami

Z

ioła roztoczą w ogrodzie piękny
aromat, a przy tym wykorzystamy
je w kuchni. Ogródek ziołowy to
znakomity pomysł. Uprawiane w ogrodzie
zioła będą go pięknie zdobić i posłużą jako
przyprawy. Roślin nadających się do ogrodu
ziołowego jest bardzo dużo. Poza typowymi
ziołami do tej grupy należy wiele gatunków
roślin ozdobnych, na przykład: barwinek, lilia, miłek, miodunka, nagietek, naparstnica,
nasturcja, orlik, pierwiosnek, przywrotnik,
rojnik i zimowit. Można nimi obsadzić cały
ogród albo tylko jedną rabatę.

Przyjemnie pachnące zioła najlepiej sadzić w miejscach, w których można docenić ich aromat:
wokół kącika wypoczynkowego, tarasu albo
pod oknami sypialni, tym bardziej że przebywanie w ich pobliżu wpływa korzystnie na
samopoczucie. Niektóre zioła wydzielają silny aromat już po ich muśnięciu (na przykład
lawenda). Większość ziół najlepiej rośnie
w słonecznych i zacisznych, osłoniętych od
wiatru miejscach – przy południowych ścianach budynków lub przy ogrodzeniu. Takie
wygrzane w słońcu rośliny wydzielają wię-
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cej olejków eterycznych i innych związków
chemicznych, decydujących o aromacie.
Najwięcej słońca potrzebują zioła pochodzące z cieplejszych rejonów świata: bazylia,
biedrzeniec anyż, estragon, czarnuszka, hyzop, lawenda, majeranek, szałwia i tymianek.
Istnieją jednak i takie zioła, które doskonale
czują się w półcieniu, a nawet między drzewami, na przykład barwinek, konwalia, lubczyk,
mięta, miodunka i przywrotnik. Niektóre zioła są bardzo żywotne i szybko się rozrastają,
zabierając miejsce posadzonym obok roślinom. Bardzo ekspansywna jest mięta, która
tworzy silne i długie rozłogi, a także lebiodka,
rumianek i szałwia. Na te rośliny należy przeznaczyć sporo miejsca na rabacie, a gdy się
nadmiernie rozrosną – część z nich usunąć.

dobrze znoszą suszę i mogą rosnąć nawet
w piaszczystej glebie (chaber, dziewanna,
dziurawiec, fiołek trójbarwny, hyzop, kocanka piaskowa, krwawnik pospolity, lawenda,
lebiodka, macierzanka, tymianek, wiesiołek
dwuletni). Do uprawy ziół nie nadają się natomiast ciężkie i podmokłe gleby gliniaste.
Jeżeli w ogrodzie jest właśnie taka ziemia,

Zioła mogą rosnąć w każdej
przeciętnej ziemi ogrodowej, choć
najbardziej odpowiadają im łatwo nagrzewające się próchniczne i przepuszczalne.
Większość ziół lubi gleby zawierające wapń.
Przed posadzeniem roślin warto użyźnić
podłoże, dodając do niego dobrze rozłożony kompost (5-6 kg/m²). Jeśli gleba jest za
kwaśna (pH poniżej 6), należy ją zwapnować,
najlepiej dolomitem albo kredą (w dawkach
zalecanych przez producenta). Niektóre zioła
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Zioła są łatwe w uprawie. W sezonie ogródek ziołowy należy jedynie podlewać i usuwać z niego
chwasty. Co roku wiosną wokół roślin
można rozłożyć cienką warstwę kompostu (około 2 cm). Nie jest natomiast
konieczne nawożenie mineralne, jeśli
zioła dobrze rosną i mają zdrowe, intensywnie zielone ulistnienie. Przenawożone rośliny są mniej aromatyczne
i tracą swoje właściwości. Nawożenie
mineralne warto zastosować dopiero wtedy, gdy zioła zaczynają słabiej
rosnąć.

letni zielnik ogrodowy

najlepiej zrobić podwyższone rabaty, które
zapobiegną gromadzeniu się wody. Można
je umocnić niskimi murkami oporowymi
albo drewnianymi palisadami, a następnie
wypełnić urodzajną ziemią.
Wiele gatunków ziół pochodzi z cieplejszych rejonów świata. Niektóre z nich
w naszym klimacie mogą przemarzać, dlatego jesienią, po pierwszych przymrozkach,
należy je okryć świerkowymi gałęziami albo liśćmi. Okrywane powinny być lawenda,
melisa i szałwia. Zioła, które są krzewinkami
(między innymi lawenda i hyzop), dobrze jest
przycinać co roku wczesną wiosną, ucinając
około dwóch trzecich ich pędów. Przycinane
rośliny mają kształtniejszą i gęstszą koronę.
Większość ziół sama się rozsiewa, nietrudno więc o nowe rośliny.
Niektóre gatunki rozsiewają się tak łatwo,
że po kilku latach mogą się „rozejść” po całym ogrodzie. Szczególnie należy uważać na
zioła rodzime, przystosowane do naszego
klimatu (na przykład: kozieradka, mak, ogórecznik, krwawnik, wiesiołek). Najlepiej ści-

nać pędy, na których były kwiaty, nie czekając,
aż dojrzeją nasiona. Na ziołach jednorocznych i dwuletnich (kozieradka, ogórecznik,
mak, wiesiołek) warto jednak pozostawić
część nasion, żeby w następnym roku mieć
nowe rośliny.

Przegląd ziół leczniczych
z domowego ogródka:
Ostropest plamisty

To roślina, której właściwości lecznicze
wykorzystywano już w starożytności. Wówczas odkryto, że jest skutecznym środkiem
wspierającym pracę wątroby. Potwierdzają
to współczesne badania naukowe, z których
wynika również, że ostropest plamisty może
znaleźć także inne zastosowanie w medycynie. Ostropest plamisty (łac. Silybum marianum) to roślina, która występuje w stanie
naturalnym w całym basenie Morza Śródziemnego aż po Iran. W Polsce jest rośliną
uprawną. Ostropest plamisty zawiera kwasy
organiczne, witaminy C i K, fitosterole, garbniki, białka i cukry. Jednak za najważniejszą
substancję czynną ostropestu uważa się
mieszaninę flawonolignanów, zwanych sylimaryną, która wspomaga odtruwanie wątroby
i chroni jej miąższ (a po części także nerki)
przed działaniem toksycznych substancji
(np. po zatruciu grzybami czy alkoholem).
W związku z tym współczesna fitoterapia
poleca ostropest zwłaszcza w schorzeniach
wątroby. Ponadto ostropest można stosować
pomocniczo w leczeniu kamicy żółciowej,
a także przy przedłużonym miesiączkowaniu.
Ostropest znajduje zastosowanie również
przy niedokwaśności soku żołądkowego, braku łaknienia, wzdęciach i odbijaniu, gdyż reguluje trawienie i poprawia apetyt. Poza tym
pomoże osobom zmagającym się z bólami
migrenowymi głowy i tym o skłonnościach
do choroby lokomocyjnej, jak również zmagającym się z niedociśnieniem. Naukowcy
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odkryli, że sylimaryna zawarta w ostropeście
skutecznie zabezpiecza skórę przed promieniowaniem słonecznym. Natomiast olej
ostropestowy, pozyskiwany z nasion rośliny,
spowalnia proces starzenia i leczy stany zapalne skóry.
Majeranek ogrodowy

To roślina lecznicza o szerokim zastosowaniu. Majeranek jest stosowany między innymi
na poprawę trawienia czy trądzik. Ale majeranek ogrodowy to również bardzo popularna
aromatyczna przyprawa. Majeranek ogrodowy (łac. Origanum Majorana), inaczej lebiodka majeranek, majoran czy mariolka, rośnie
dziko na wybrzeżach Morza Śródziemnego,
w północnej Afryce i w Azji, aż do zachodnich
Indii. W Polsce majeranek jest uprawiany.
W medycynie naturalnej wykorzystuje się całe pędy majeranku
oraz olejek majerankowy. Dawniej
uważano, że majeranek wzmacnia serce, wzmaga popęd płciowy,
pomaga przy dolegliwościach
żołądkowych, kamieniach nerkowych, a nawet pomaga w bólach
zęba i poprawia jasność umysłu.
Obecnie stosowany jest w dolegliwościach
trawiennych, poprawia wydzielanie soków
trawiennych, działa wiatropędnie oraz reguluje procesy fermentacyjne w jelitach.
Z kolei olejek majerankowy ma szerokie
zastosowanie w aromatoterapii, jest stosowany w kąpielach, inhalacjach i masażach.
Wykazuje właściwości antyseptyczne i przeciwzapalne. Działa także przeciwtrądzikowo.
Majeranek ogrodowy ma charakterystyczny aromat oraz słabo palący smak, dzięki
czemu znalazł zastosowanie w kuchni jako
przyprawa, którą zaleca się dodawać zwłaszcza do potraw ciężkostrawnych. Można nim
zastąpić sól, a także dodać do smalcu, aby
ten nie zjełczał.
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Czystek

To zioło, które podobno ma liczne właściwości lecznicze – opóźnia starzenie, chroni przed rakiem i zawałem serca, podnosi
odporność, zabija wszystkie wirusy, a nawet leczy boreliozę. Czystek (łac. Cistus) to
rodzaj krzewów z rodziny czystkowatych,
który liczy ponad 50 gatunków. Powszechnie rośnie w basenie Morza Śródziemnego
i w Azji Zachodniej. W Polsce jest uprawiany – najczęściej w przydomowym ogródku
ziołowym lub w doniczce. Czystek można
kupić w sklepach zielarskich w postaci suszu
ziołowego, zmielonej, kapsułek, tabletek,
pastylek do ssania, herbat, a nawet kremów
i maści do pielęgnacji skóry. Właściwości
czystka wynikają głównie z zawartości polifenoli. To grupa przeciwutleniaczy, które
bardzo pozytywnie działają na organizm.
Związki te słyną przede wszystkim z właściwości antynowotworowych, gdyż „wymiatają” z organizmu wolne rodniki, które
są odpowiedzialnie za rozwój raka. Wolne
rodniki są także odpowiedzialne za proces
starzenia się m.in. skóry, dlatego współcze-

Porady z Apteki

letni zielnik ogrodowy

W celach leczniczych wykorzystuje się
kwiatostany lawendy, które zbiera się
w lipcu lub w sierpniu, a następnie suszy
w cieniu w temp. max. 35 st. C. Następnie
od kwiatostanów odrzuca się szypułki,
by otrzymać kwiaty lawendy (Flos
Lavandulae)

sna fitoterapia poleca czystek na przedłużenie młodości. Ponadto zawarte w czystku
polifenole wykazują działanie antymiażdżycowe i antyhistaminowe, a więc łagodzą
alergie. Niektóre rodzaje polifenoli wykazują
działanie wiruso-, bakterio- i grzybobójcze,
w związku z tym w ziołolecznictwie wykorzystuje się czystek, by wspomóc terapię
niektórych chorób, np. boreliozy.
Lawenda

To roślina o wyjątkowych właściwościach
zdrowotnych, która znalazła zastosowanie nie
tylko w ziołolecznictwie, lecz także – ze względu na swój piękny zapach – w kosmetyce.
Lawendę wykorzystuje się także w gospodarstwie domowym. Lawenda lekarska (łac.
Lavandula officinalis) jest półkrzewem, który
pochodzi prawdopodobnie z Persji lub z Wysp
Kanaryjskich.
Obecnie lawenda jest uprawiana w wielu
krajach na całym świecie, także w Polsce. La-

wendę chętnie sadzimy w naszych ogrodach,
ale także w pojemnikach ustawianych na balkonach czy tarasach. Zastosowanie w lecznictwie ma także olejek lawendowy (Oleum
Lavandulae), który powstaje przez destylację
kwiatów lawendy parą wodną. Kwiaty lawendy
zawierają garbniki, triterpeny, kumaryny, fitosterole, antocyjany, kwasy organiczne i sole
mineralne. Jednak najcenniejszym składnikiem kwiatów lawendy jest olejek eteryczny.
Substancje zawarte w kwiatach lawendy są
pomocne przy problemach z układem trawiennym. Poleca się je stosować na przykład w postaci naparów w przypadku bólów
brzucha, przy dolegliwościach trawiennych,
wzdęciach i kolce jelitowej. Olejek lawendowy
stosuje się w stanach napięcia nerwowego
i uczucia niepokoju, gdyż wykazuje działanie
uspokajające. Osobom chcącym się pozbyć
napięciowego lub migrenowego bólu głowy
radzi się posmarować skronie kropelką olejku
lawendowego. Z kolei osoby mające problemy z zasypianiem, powinny włożyć suszone
kwiaty lawendy do płóciennego woreczka
i trzymać go przy poduszce. Warto wiedzieć,
że taki woreczek włożony do szafy to sprawdzony sposób na mole.
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Pokrzywa zwyczajna

(łac. Urtica dioica) nie jest zwykłym chwastem. To wyjątkowa roślina, która dzięki swoim
właściwościom leczniczym od wieków znajduje zastosowanie w medycynie naturalnej.
Pokrzywa zwyczajna rośnie dziko praktycznie
wszędzie – w lasach, ogrodach, zaroślach, na
polanach, przydrożach i pastwiskach. Z tego
powodu przez niektórych jest uważana za
chwast, jednak w rzeczywistości pokrzywa to
roślina o wyjątkowych właściwościach leczniczych. Surowcem leczniczym pokrzywy są
liście pokrzywy (Folium Urticae), które zbiera
się od czerwca do września. W lecznictwie
wykorzystuje się także korzenie pokrzywy (Radix Urticae), które wykopuje się jesienią lub
wczesną wiosną i suszy w temperaturze do 40
st. C. Aby wykorzystać właściwości lecznicze
pokrzywy można zrobić z liści napar. Napary
z liści pokrzywy (łyżkę ususzonych ziół zaparza się jak herbatę) zaleca się stosować przy
nadciśnieniu, anemii, łagodnych biegunkach,
stanach zapalnych przewodu pokarmowego
i na poprawę trawienia. Współczesna fitoterapia poleca stosowanie pokrzywy także w początkowym okresie cukrzycy (oczywiście pod
nadzorem lekarza), gdyż obniża nieznacznie
poziom cukru we krwi. W medycynie naturalnej właściwości lecznicze pokrzywy są wykorzystywane pomocniczo w kamicy moczowej,
skazie moczanowej i chorobie reumatycznej.
Myszopłoch kolczasty

(ruszczyk kolczasty) to nie tylko piękny
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krzew o przyciągających spojrzenie żywoczerwonych owocach. Myszopłoch kolczasty
od tysiącleci jest wykorzystywany w ziołolecznictwie jako środek wspomagający leczenie wielu chorób. Myszopłoch kolczasty
największy wpływ wywiera na układ krążenia,
ponieważ podnosi ciśnienie żylne, wpływa na elastyczność żył i poprawia przepływ
żylny. Wyciągi z kłączy ruszczyka są stosor
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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 dopochwowa, miękka. Data zatwierdzenia: 09/2020. Odnosi się wyłącznie do czasu stosowania leku.. 2. Charakterystyka Produktu Leczniczego Gynoxin® Uno, 600 mg, kapsułka dopochwowa, miękka. Data zatwierdzenia: 09/2020. Odnosi się wyłącznie do czasu
stosowania leku.

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.
GYN/2021-04/10
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Fiołek trójbarwny

wane w medycynie w leczeniu hemoroidów
i stanach zapalnych naczyń krwionośnych.
Ruszczyk znalazł zastosowanie także w przypadku miażdżycy. Należy jednak pamiętać, że
przeciwwskazaniem do jego stosowania są
nadciśnienie tętnicze oraz przerost prostaty.

Zwany potocznie bratkiem, to jedno z popularniejszych ziół. Najczęściej bratek stosuje się na problemy skórne. Fiołek trójbarwny
to roślina, której właściwości powinny docenić przede wszystkim osoby z problemami
skórnymi – trądzikiem, egzemą czy liszajem,
gdyż łagodzi objawy tych schorzeń. Poza tym
bratek znalazł zastosowanie w leczeniu dolegliwości układu moczowego, reumatyzmu
i dróg oddechowych. W ziołolecznictwie wykorzystuje się młode, kwitnące pędy bratka
(ale bez dolnych, pożółkłych pędów łodyg),
które suszy się w cieniu i przewiewie. Wówczas otrzymuje się surowiec leczniczy – ziele
fiołka trójbarwnego (Herba Violae tricoloris), które zawiera flawonoidy, antocyjany,
karotenoidy (m.in. beta-karoten), garbniki
i sole mineralne. Napary lub odwary z fiołka
trójbarwnego stosuje się w schorzeniach
dróg moczowych, ponieważ wykazują silne

Macierzanka tymianek

Lub tymianek pospolity (łac. Thymus vulgaris) jest rośliną leczniczą, znaną i stosowaną
już od czasów starożytnych. Rzymscy żołnierze kąpali się w naparach z ziela dla nabrania tężyzny. Grecy stosowali je jako środek
moczopędny. W średniowiecznych klasztorach tymianek uprawiano dla uniwersalnego
zastosowania. Ziele tymianku zawiera m.in.
olejek eteryczny (z głównym składnikiem: tymolem), flawonoidy, fenolokwasy, garbniki,
saponiny, witaminę B i C oraz sole mineralne (znaczne ilości litu i glinu). Bogaty skład
chemiczny sprawia, że tymianek działa wykrztuśnie, przeciwbakteryjnie, rozkurczowo,
napotnie, przeciwzapalnie, wzmacniająco
i uspokajająco. To uniwersalny środek, który
można stosować pomocniczo przy leczeniu
wielu chorób. Jest szczególnie przydatny dla
osób borykających się z uporczywym kaszlem, bólem gardła, dolegliwościami układu
pokarmowego, brakiem apetytu i infekcjami.
Przemywanie twarzy naparem z tymianku
może pomóc przy leczeniu trądziku.
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Tabletki uspokajające Labofarm®
Ziołowy lek wskazany tradycyjnie w łagodnych
przejściowych stanach napięcia nerwowego
oraz okresowych
trudnościach w zasypianiu

Produkt złożony, tabletka.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku.
Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.
Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami
wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania.
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych
i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą,
gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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Dziurawiec to również roślina ozdobna, którą
z powodzeniem można sadzić na ogrodowych rabatach. Dziurawiec uważany jest za
lek uniwersalny. Największym „atutem” i właściwością dziurawca jest działanie antydepresyjne, przeciwnerwicowe i uspokajające
(jest skuteczniejszy od popularniejszej melisy). Dodatkowo dziurawiec działa przeciwzapalnie, przeciwbólowo, przeciwskurczowo
i moczopędnie. To ceniony lek na bezsenność. Można podawać go w formie naparów
(dziurawiec parzony jak herbata), odwarów
(dziurawiec gotuje się w wodzie przez 15–20
min.) lub nalewek z dziurawca.
Centuria pospolita

właściwości moczopędne, a także w leczeniu nieżytów górnych dróg oddechowych,
spowodowanych przeziębieniem, czy np.
paleniem papierosów, ponieważ mają właściwości wykrztuśne. Z kolei ciepły kompres
z odwaru z tej rośliny stosuje się na obolałe
mięśnie lub stawy, by złagodzić dolegliwości reumatyczne. Poza tym bratek obniża
ciśnienie krwi, ułatwia odchudzanie (pobudza przemianę materii i daje uczucie sytości), łagodzi podrażnienia oczu i wzmacnia
naczynia krwionośne.
Dziurawiec zwyczajny

To jedno z najbardziej znanych ziół. Dawniej
dziurawiec pozyskiwało się głównie ze stanowisk naturalnych, obecnie jest powszechnie uprawiany, także w ogrodach. Dziurawiec
zwyczajny (łac. Hypericum perforatum) to
roślina wieloletnia, osiągająca do 100 cm
wysokości. Dziurawiec zwyczajny popularnie
zwany jest też zielem świętojańskim. Jego
ozdobą są drobne, eliptyczne liście z widocznymi kropkami na blaszce oraz żółte, szypułkowe kwiaty zebrane w baldachogrona.
Dziurawiec kwitnie od czerwca do sierpnia.
Surowcem leczniczym jest ziele dziurawca,
zbierane w początkowym okresie kwitnienia.
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To roślina, która pięknie kwitnie. Jest nie
tylko rośliną ozdobną, ale także leczniczą.
Współczesna fitoterapia poleca stosowanie
jej przede wszystkim w dolegliwościach żołądkowych, bo poprawia trawienie. Centuria
pospolita, inaczej tysiącznik pospolity (łac.
Centaurium erythraea), rośnie w południowej
i środkowej Europie, a także w Azji i Ameryce
Południowej. W naszym kraju można ją spotkać na leśnych polanach, łąkach czy w zaroślach. Jednak w Polsce w stanie naturalnym
jest pod częściową ochroną, w związku z tym
w celach leczniczych wykorzystuje się centurię pochodzącą z upraw. Ziele centurii zawiera
m.in. alkaloidy, flawonoidy, substancje żywicowe, olejek eteryczny (choć w śladowych ilościach), cukry i sole mineralne, wśród których
najwięcej jest związków magnezu. Jednak za
najważniejsze substancje zawarte w centurii uważa się substancje gorzkie - glikozydy.
Dzięki nim tysiącznik pospolity znalazł zastosowanie w leczeniu schorzeń żołądkowych,
takich jak bezkwaśność, nieżyt żołądka, niestrawność, brak łaknienia, wzdęcia, zgaga.
Centuria pobudza wydzielanie śliny (przez
podrażnienie nerwów smakowych, których
zakończenia znajdują się w kubkach smakowych) oraz soku żołądkowego, ułatwiając
w ten sposób trawienie.
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Nagietek lekarski

To bardzo popularna roślina zielarska, którą
chętnie uprawiamy w naszych ogrodach dla
jej pięknych, intensywnie pomarańczowych
lub żółtych kwiatów. Nagietek lekarski (łac.
Calendula officinalis) to nie tylko tradycyjna
roślina rabatowa, ale także naturalny środek
stosowany przy leczeniu wielu chorób. Dawniej nagietek był jedną z najważniejszych
roślin leczniczych, używanych w medycynie
hinduskiej, arabskiej i greckiej. Dzisiaj jego
wykorzystanie jest globalne.

Chmiel zwyczajny

Najbardziej znany jest jako środek na uspokojenie. Tymczasem chmiel ma także inne
właściwości lecznicze. To także sprawdzony
sposób m.in. na bóle reumatyczne i dolegliwości okresu menopauzy. Chmiel zwyczajny
rośnie w Europie, w Ameryce Północnej i na
Syberii. W Polsce można go spotkać w stanie dzikim w całym kraju, głównie w wilgotnych zaroślach. Często uprawia się go na
plantacjach, zwykle na potrzeby przemysłu
piwowarskiego. Zarówno szyszki chmielu,
jak i lupulina mają działanie uspokajające,
dlatego w medycynie naturalnej są polecane
osobom żyjącym w ciągłym stresie, wyczerpanym nerwowo, mającym trudności z zasypaniem. Gorycze zawarte w chmielu pobudzają
wydzielanie śliny i soku żołądkowego, ułatwiają trawienie i przyswajanie pokarmów.
W związku z tym chmiel można stosować także przy problemach żołądkowych. Poza tym
wykazano, że chmiel to sprawdzony sposób
na dolegliwości układu moczowego, objawy
menopauzy, bóle reumatyczne i zapalenie
korzonków. Naukowcy przekonują również,
że chmiel – ze względu na swoje właściwości przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe
i antygrzybicze - może zapobiegać zapaleniu płuc. Ma także potencjalne właściwości
przeciwnowotworowe.

Kwiaty nagietka lekarskiego zawierają
m.in. saponiny, sterole, karetonoidy, związki
śluzowe, kwasy organiczne, flawonoidy, witaminę C i sole mineralne (ze szczególnym
uwzględnieniem magnezu). Płatki nagietka
wykazują działanie przeciwzapalnie, bakteriobójcze i grzybobójcze. Nagietek podawany
zewnętrznie w formie okładów przyśpiesza
gojenie ran i działa dobroczynnie na naskórek. Spożywanie preparatów zawierających
nagietek pobudza działanie wątroby, zwiększa ilość wydalanego moczu i poprawia odporność organizmu. Ważną właściwością jest
działanie kojące na oczy – nagietek stosuje
się przy zmęczeniu i zapaleniu spojówek.
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kącik kulinarny

Kącik

Zupa serowa z warzywami (4 porcje)
















czosnek 1 ząbek
cebula 1 średnia sztuka
marchew 200 g
młody por 1 sztuka
ser żółty np. Edamski 200 g
masło 50 g
bulion drobiowy 1 l

liść laurowy 1 sztuka
natka pietruszki 1 pęczek
pumpernikiel 2 kromki
śmietanka 18% 125 ml
żółtko jajka 2 sztuki
sól i pieprz do smaku
sok z cytryny do smaku

Obraną cebulę i czosnek posiekać drobno. Marchew i pora umyć, obrać i pokroić w cienkie
paski. Ser żółty zetrzeć na drobnej tarce. Połowę masła rozgrzać w garnku i udusić cebulę
z czosnkiem. Dodać marchew i por i jeszcze chwilę dusić. Zalać bulionem, dodać liść
laurowy i ser i gotować około 5 minut, a następnie doprawić solą i pieprzem oraz posypać
posiekaną natką pietruszki. Pumpernikiel pokroić w kostkę i podsmażyć na pozostałym
maśle. Zupę odstawić z ognia. Śmietanę z żółtkiem połączyć trzepaczką i dodać do zupy, nie
gotować. Pozostaje doprawić odrobiną soku z cytryny i przed podaniem posypać grzankami
z pumpernikla.

Chrupiące udka





10 pałek z kurczaka
1 litr bulionu
50 g wiórków kokosowych
150 g chrupków kukurydzianych

 sól i pieprz do smaku
 2 jaja
 olej do smażenia głębokiego

Pałki z kurczaka gotujemy do miękkości w bulionie warzywnym. Wyjmujemy, odsączamy
i zostawiamy, aż wystygną. Wiórki kokosowe należy wymieszać z płatkami kukurydzianymi. Pałki
przyprawiamy solą i pieprzem, następnie moczymy w jajku oraz w panierce z wiórków i płatków.
Smażymy całość na złoty kolor. Najlepiej smakują z pieczonymi ziemniakami i sosem tzatziki.
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kącik kulinarny

Pomidory faszerowane





8 pomidorów
300 g szynki wieprzowej
50 g ryżu
jajko






sól
biały pieprz
oregano
bazylia

KRZYŻÓWKA

Pomidory umyć, odciąć wierzch i wydrążyć, środki zostawić do sosu. Ryż ugotować,
odcedzić i schłodzić. Mięso ugotować w małej ilości wody do miękkości i wystudzone
zmielić. Do mięsa dodać ryż, surowe jajo i doprawić.
Pomidory nadziać, podlać odrobiną wywaru spod gotowania mięsa, dodać środki
pomidorów i gotować na wolnym ogniu przez 20 minut. Sos po ugotowaniu zmiksować.

Porady z Apteki

www.poradyzapteki.pl
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