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Z przyjemności oddajemy w Państwa ręce ostat-
ni w tym roku numer naszego kwartalnika. 
 Za oknami już w pełni rozgościła się jesień, 
a to zwiastuje okres, w którym nasz organizm 
potrzebuje zdecydowanie więcej wsparcia niż 
w ciepłych miesiącach letnich. Nie tylko sezo-
nowe infekcje, ale również ogólne przemęcze-
nie  i problemy ze snem wynikające z niedoboru 
słońca, które pojawiają się u części populacji 
w okresie jesiennym wymagają naszej uwagi. 
W tym trudnym okresie warto odwiedzić zaprzy-
jaźnioną aptekę i zasięgnąć porady farmaceutów 
jaki sposób wsparcia organizmu będzie najlep-
szy w naszym przypadku.
 Żeby pomóc Państwu w walce o prawidłową 
odporności umieściliśmy w bieżącym numerze 
kilka artykułów związanych z tym tematem. 
W aktualnym numerze postanowiliśmy poświę-
cić więcej uwagi zagadnieniom związanym 
z dolegliwościami tarczycy. Funkcjonowanie 
tego gruczołu wpływa w znaczący sposób na 
prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu 
i nasze dobre samopoczucie. 
 Mam nadzieję, że przygotowane przez nas 
artykuły umilą Państwu długie jesienne wieczory,
Miłej lektury!

Anna Boryka
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Odporność 
na medal

Wraz z odejściem lata my, zwykli ludzie tracimy 
nie tylko promienie słońca, ale i odporność. Coraz 

częściej odwiedzany jest dentysta, ale również 
każdy inny lekarz rodzinny



odporność na medal
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J esień oraz wczesna zima są to 
doskonałe okresy na złapanie 
przeziębienia lub grypy. ataku-
jące nas zewsząd wirusy dosko-

nale czują się w niskiej temperaturze, a ich 
przenoszeniu sprzyjają zamknięte i mało 
dotlenione pomieszczenia.

drobnoustroje chorobotwórcze szczegól-
nie chętnie goszczą w obrębie jamy ustnej, 
nosa czy gardła. Powodują swoim złośliwym 
działaniem ból oraz obrzęki czy podrażnienia. 
towarzyszące zapaleniom dróg oddecho-
wych objawy to przede wszystkim przejaw 
walki miedzy atakującymi wirusami, a siłami 
obronnymi organizmu. Nasz system immu-
nologiczny, choć wyśmienicie zorganizowany 
w pewnych sytuacjach może zostać wyraź-
nie osłabiony. Istnieją jednak duże szanse, 
ze niewielkie działania profilaktyczne mogą 
wyraźnie wzmocnić jego aktywność.

Nie od dziś wiadomo, że jednym z naj-
silniejszych aktywatorów komórek odpor-
nościowych jest witamina C. Jej wysokie 
stężenie w organizmie mocno mobilizuje do 
działania leukocyty oraz zwiększa produkcję 
interferonu – specjalnego białka, wydziela-
nego przez komórki obronne. to właśnie on 
zapobiega dodatkowemu namnażaniu się 
wirusów w organizmie. Witamina C zwięk-
sza ponadto aktywność grasicy. Jest to na-
rząd, który pełni w naszym organizmie rolę 
centrum szkoleniowego dla całego układu 
odpornościowego.

dieta zawierająca odpowiednio większe 
ilości witaminy C bardzo skutecznie zabez-
piecza organizm przed atakiem bakterii oraz 
wirusów. dla wzmocnienia systemu odporno-
ściowego w warunkach zagrożenia chorobą 
nie wystarczy jednak herbata z cytryną czy 
zjedzeniu kilku warzyw czy owoców. Pełna go-
towość systemu odpornościowego wymaga 
jednak znacznie wyższych dawek witaminy 
C. zapewnić to może, jej dodatkowa suple-
mentacja. Należy pamiętać, że dostępne na 
rynku preparaty witaminy C mogą różnić się 
nie tylko cena i wyglądem opakowania, ale 
także skutecznością działania. dlatego tez 
stojąc w aptecznej kolejce warto zastanowić 
się przed dokonaniem właściwego wyboru.

Odporność 
na medal
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D na moczanowa, znana również jako 
skaza moczanowa lub artretyzm, to 
forma zapalenia stawów o gwałtow-
nym przebiegu. Jest klasyfikowana 

zgodnie z lokalizacją chorego stawu:

 � podagra, czyli zapalenie stawu śródstop-
no-paliczkowego dużego palca stopy 
(najczęstsza) 

 � chiragra, czyli zapalenie stawów ręki
 � gonagra, czyli zapalenie stawu kolanowego
 � omagra, czyli zapalenie stawu barkowego
 � rachidagra, czyli zapalenie stawu 

kręgosłupa 

Dna 
moczanowa, 

podagra, 
artretyzm

Objawy:

dna moczanowa charakteryzuje się sil-
nym, nagłym i pulsującym bólem, który 
często pojawia się w nocy lub rano razem 
z obrzękiem zajętego stawu i bolesnością 
przy ucisku lub poruszaniu, co uniemożli-
wia ruch (upośledzenie czynności). Skóra 
wokół stawu staje się zaczerwieniona, na-
pięta, błyszcząca i gorąca (rumień) - szyb-
ko dochodzi do złuszczania się naskórka. 
Nieleczony atak dny może trwać od kilku 
dni do kilku tygodni, po czym wygasa sa-
moistnie, natomiast leczony napad cho-
roby zwykle trwa kilka dni.

Skuteczne leczenie i dieta.
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Najczęstsze  
umiejscowienie bólu:

 � duży palec stopy (paluch) i/lub grzbiet 
stopy

 � kolano i/lub kostki
 � nadgarstki i/lub łokcie

artretyzm zwykle rozpoczyna się w jednym 
stawie, a później zajmuje kolejne. kryształy 
moczanu tworzą się także w tkankach mięk-
kich uszu i wokół ścięgien, ujawniając się 
jako białe punkty zwane guzkami dnawymi.

Przyczyny: 

dna moczanowa występuje przy podwyż-
szonym stężeniu kwasu moczowego we krwi 
(hiperurykemia), który następnie przecho-
dzi w sól (moczan sodowy) odkładającą się 
w stawach i w innych częściach ciała w po-
staci kryształków, co wywołuje stan zapalny 
- kryształki moczanu sodowego są twarde i 
ostre jak małe nożyczki. Hiperurykemia wiąże 
się z ograniczoną rozpuszczalnością kwasu 
moczowego we krwi. Przyczyną nadmiaru 
kwasu moczowego może być jego upośle-
dzone wydalanie lub nadprodukcja - zabu-
rzenia przemiany materii.

Przyczyny wyzwalające  
atak dny i nasilające 

wytrącanie kryształów:
 � spożywanie alkoholu
 � dieta bogata w pokarmy z wysoką zawar-

tością puryn
 � nadwaga i otyłość
 � duży wysiłek fizyczny
 � uraz lub zabieg operacyjny
 � zakażenie
 � przyjęcie leków moczopędnych, obniża-

jących ciśnienie tętnicze
 � zmniejszenie temperatury ciała

 � nasilenie wilgotności powietrza
 � zmniejszenie stężenia proteoglikanów 

(kwas hialuronowy i siarczan chondro-
ityny) w płynie stawowym.

 

Górne granice prawidłowego 
stężenia kwasu moczowego 

we krwi:
 � 5,2 mg/dl u mężczyzn
 � 4,0 mg/dl u kobiet przed menopauzą
 � 4,7 mg/dl u kobiet po menopauzie.
 

Kwas moczowy jest 
końcowym produktem 
przemiany puryn, które 

organizm człowieka 
otrzymuje z 2 źródeł:

 � pożywienie, czyli puryny egzogenne
 � wynik rozpadu komórek własnych orga-

nizmu, czyli puryny endogenne.

Wydalanie kwasu moczowego z organizmu 
odbywa się przez nerki (75%) i przez prze-
wód pokarmowy razem ze stolcem (25%).

Hiperurykemia sprzyja powstawaniu zmian 
zapalnych w nerkach. W okresie między na-
padami dny często dochodzi do powstawania 
kamieni w drogach moczowych i napadów 
kolki nerkowej. kamienie moczanowe nie są 
widoczne w obrazie radiologicznym i sprzy-
jają zakażeniom dróg moczowych.

artretyzm jest typową przypadłością otyłych 
mężczyzn w średnim wieku, często obciążo-
nych tą chorobą genetycznie - 95% chorych 
to panowie. Skaza moczanowa jest rzadko 
spotykana u osób poniżej 35. roku życia, ale 
ryzyko jej wystąpienia wzrasta z wiekiem. dna 
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ma charakter nawracającej choroby dzie-
dzicznej - predyspozycja genetyczna dotyczy 
w 99% upośledzonego wydzielania kwasu 
moczowego do cewek nerkowych. 

Inną odmianą tej choroby jest dna mocza-
nowa rzekoma, którą charakteryzuje tworze-
nie się kryształów soli wapnia, najczęściej 
w stawie skokowym i/lub kolanowym.

 Dna moczanowa - leczenie, 
łagodzenie objawów 

i profilaktyka...
 Odpoczynek. W czasie ostrego napa-

du bólu należy unieruchomić chory staw 
i ułożyć go wysoko. Według anatomopa-
tologów, w fazie ostrego bólu większość 
pacjentów nie potrafi znieść nawet najlżej-
szego ucisku.

kontrola ciśnienia. Skazie moczanowej 
towarzyszy nadciśnienie, co tworzy błędne 
koło - leki obniżające ciśnienie, np. środki 
moczopędne, zwiększają poziom kwasu mo-
czowego w organizmie. dlatego lepsze jest 
zastosowanie naturalnych metod redukcji 
ciśnienia: ograniczenie podaży jodu, odpo-
wiednia dieta i ćwiczenia fizyczne. Nie wol-
no samodzielnie przerywać przyjmowania 
leków wcześniej przepisanych przez lekarza.

Urazy stwarzają ryzyko - trudno się goją 
i mogą ulec zakażeniu. Należy wyjątkowo 
uważać na przypadkowe obrażenia i zawsze 
pamiętać o wygodnym obuwiu.

Leczenie zewnętrzne... 

 � lodowe okłady działają kojąco i znie-
czulająco. Ich stosowanie jest możliwe 
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wówczas, gdy ból po dotknięciu zajęte-
go stawu nie jest zbyt silny. Okład z kru-
szonego lodu pozostawia się na chorym 
stawie na 10 minut, można go przykryć 
gąbką lub ręcznikiem i w razie potrzeby 
powtórzyć zabieg.

 � Okłady z  płótna posmarowanego 
miodem.

 � Okłady ze świeżo utartego chrzanu lub 
liści kapusty.

 � Hydroterapia. Funkcje nerek można 
wspomóc gorącymi prysznicami. Poza 
tym zalecana jest gorąca kąpiel w po-
ciętym selerze lub igliwiu sosny, jodły czy 
świerku albo z dodatkiem następujących 
olejków eterycznych: rozmarynowy, cy-

Hydroterapię 
można odbyć 

również na 
basenie
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trynowy, goździkowy z pąków, hyzopowy, 
rumianku rzymskiego, limetkowy, ma-
jerankowy i eukaliptusowy. efekt tera-
peutyczny takiej kąpieli można jeszcze 
bardziej wzmocnić, wykorzystując domo-
we generatory prozdrowotnych mikro- 
i nanobąbelków, które, pękając wykonują 
m.in. wyjątkowy mikromasaż całego ciała, 
pobudzając krążenie w obrębie nerek. 

Dna moczanowa - dieta  
przy dnie moczanowej,  

czyli co jeść i pić... 
Wykluczenie produktów bogatych w puryny 

i w aminokwasy metabolizowane do puryn, 
gdyż prowadzą one do wzrostu stężenia kwa-
su moczowego we krwi. Należy unikać nastę-
pujących wyrobów: wysokobiałkowe produkty 
zwierzęce, podroby, dziczyzna, móżdżek, 
wątróbka, trzustka zwierzęca, mielone mię-
so, mięczaki i skorupiaki, śledzie, sardynki, 
serdelki, kawior, rosół, cynaderki, mięsne 
sosy i wywary, szparagi, kalafior, soczewica, 
owsianka, grzyby, szpinak, drożdże, rośliny 
strączkowe (np. fasola, zielony groszek), ka-
kao oraz wyroby pełnoziarniste.

alkohol StOP. Osoby po przebyciu dny nie 
powinny pić alkoholu, gdyż zwiększa on wy-
twarzanie kwasu moczowego i hamuje jego 
wydalanie, co może wywołać atak choroby 
- alkohol powoduje kwasicę mleczanową. 
Szczególnie szkodliwe jest piwo, ponieważ 
zawiera najwięcej puryn. Jeśli nie można 
sobie odmówić kieliszka to, aby minimali-
zować jego szkodliwe działanie, należy pić 
powoli i neutralizować szkodliwość łatwo 
przyswajalnymi węglowodanami, tj. owoce, 
krakersy czy sery.

duża ilość wody sprzyja wypłukiwaniu z 
organizmu kwasu moczowego. międzyna-
rodowe grono lekarskie silnie rekomendu-

je wypijanie 1,5 do 2 litrów wody mineralnej 
dziennie (6-8 szklanek). duża ilość płynów 
również przeciwdziała powstawaniu kamieni 
nerkowych (kamica), do czego chorzy na dnę 
wykazują skłonność.

kawa. regularne i długoterminowe picie 
kawy może zmniejszać ryzyko ataków dny, 
gdyż ten trunek jest moczopędny, dzięki cze-
mu wspomaga usuwanie kwasu moczowego 
z organizmu razem z moczem.

Seler. regularne spożywanie selera sku-
tecznie obniża stężenie kwasu moczowego. 

Duża ilość wody 
sprzyja wypłuki-
waniu z organizmu 
kwasu moczowego, 
więc pij wodę!
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Herbaty ziołowe nie zawierają kofeiny i są 
niskokaloryczne, dlatego można je często 
pić. Specjaliści ds. żywienia szczególnie 
zalecają krwawnika pospolitego, dziką różę, 
skrzyp i miętę. zioła zaparza się pojedynczo 
lub razem jako mieszankę i pije kilka razy 
dziennie.

Cystone to mieszanka ekstraktów z 9 eg-
zotycznych roślin, stosowana w leczeniu 
schorzeń układu moczowego. Wykazuje ona 
działanie moczopędne i żółciopędne - przy-
spiesza procesy wydzielania moczu i żółci, 
dzięki czemu efektywnie wspomaga usuwa-
nie nadmiaru kwasu moczowego. dodatkowo 
przeciwdziała tworzeniu się i rozpuszcza już 
istniejące kamienie w układzie moczowym. 

Ostrożne odchudzanie. trzeba pozbyć się 
nadwagi, aby odciążyć stawy, jednak rozważ-
nie, ponieważ tzw. diety cud bardzo często 
zaostrzają ataki dny. Większość z nich pro-
wadzi do rozpadu komórek, z których uwal-
niany jest kwas moczowy. 

Ostrożna suplementacja witaminowa to 
również istotna kwestia - niacyna i witami-
na a mogą nasilać dnę. Przed rozpoczęciem 
dodatkowej kuracji witaminowej niezbędna 
jest porada lekarska.

Ibuprofen. Ból stawu jest wywołany nasilo-
nym procesem zapalnym, dlatego zaleca się 
zażycie niesteroidowego leku przeciwzapal-
nego łączącego właściwości przeciwzapal-
ne i przeciwbólowe. reumatolodzy zalecają 
ibuprofen, jeśli jednak wskazana dawka na 
ulotce nie przynosi ukojenia, należy zasię-
gnąć opinii lekarskiej.

aspiryna i paracetamol NIe. Chorzy na 
skazę moczanową nie powinni stosować 
aspiryny ani paracetamolu. Według eks-
pertów, nie wszystkie środki przeciwbólowe 
działają tak samo: aspiryna może nasilać ob-

jawy dny poprzez zatrzymywanie wydalania 
kwasu moczowego z organizmu, natomiast 
paracetamol wykazuje za słabe działanie 
przeciwzapalne.

Leczenie synergiczne, czyli 
z zewnątrz maści, a od 
wewnątrz suplementy 

Hakorośl rozesłana (Czarci pazur, diabelski 
szpon, łac. Harpagophytum procumbens). 
Herbata z tej afrykańskiej rośliny zmniejsza 
poziom kwasu moczowego, wykazuje dzia-
łanie przeciwzapalne i przeciwbólowe. do-
stępne są także maści i wyciągi. 

Sól biszofitu to wyjątkowy produkt natural-
ny, który ukształtował się miliony lat temu na 
skutek ocieplenia klimatu - morze wyparo-
wało, pozostawiając po sobie bogate złoża 
mikroelementów. Biszofit wyróżnia wysoka 
przyswajalność na tle innych kompleksów 
mineralnych. Wykazuje on działanie prze-
ciwzapalne, rozkurczające, regenerujące 
i miejscowo immunostymulujące. Jest szcze-
gólnie zalecany w jednoczesnym stosowaniu 
z hakoroślą, gdyż ich efekty terapeutyczne 
wzajemnie się uzupełniają. 

rumalaya to seria wyrobów roślinnych firmy 
Himalaya, stosowanych w leczeniu stawów. 
rumalaya Gel i rumalaya Forte to wieloskład-
nikowe preparaty naturalne o synergicznym 
działaniu, skutecznie łagodzące objawy m.in. 
dny moczanowej.

PORADA LEKARSKA

każda osoba podejrzewająca u siebie dnę 
powinna umówić się na konsultację lekarską. 
lekarz, po oznaczeniu poziomu kwasu mo-
czowego we krwi i zbadaniu płynu stawowego 
pod kątem obecności kryształów moczanu, 
może przepisać leki zwiększające wydalanie 
lub hamujące produkcję kwasu moczowego.



Gruczoł prostaty, zwany inaczej gruczołem krokowym, jest 
częścią męskiego układu moczowo-płciowego. Ulokowany jest 
tuż pod pęcherzem moczowym, wokół przewodu moczowego 

wyprowadzającego mocz z pęcherza. Właśnie to umiejscowienie jest 
źródłem problemów, bowiem prostata wraz z wiekiem ma tendencję 

rozrastania się, co powoduje uciskanie przewodu moczowego 
i utrudnia oddawanie moczu. Zwykle objawia się to skąpym 

strumieniem moczu i koniecznością częstszych wizyt w toalecie, 
również w nocy.

Proste 
rozwiązania 
na prostatę
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J est to bardzo częsta dolegliwość 
u mężczyzn po 50 roku życia; 
w wieku 60 lat występuje u po-
łowy, a w wieku 80 lat już u 90% 

mężczyzn. Należy jednak podkreślić, że 
przerost prostaty nie oznacza raka prosta-
ty, a nawet nie zwiększa ryzyka tej choroby. 
Niektóre objawy są podobne (powiększenie 
prostaty, wzrost PSa), ale ich przyczyny są 
zupełnie różne.

Najczęstsze objawy to: potrzeba częst-
szego oddawania moczu, również w nocy, 
trudność z rozpoczęciem lub zakończeniem 
mikcji (oddawania moczu), przerywany stru-
mień moczu, poczucie nieopróżnionego 
pęcherza, nawracające zakażenia pęcherza 
i niekiedy - krew w moczu (w wyniku drobnych 
uszkodzeń naczyń krwionośnych w ściankach 
dróg moczowych).

Nie poznano jak dotąd w pełni przyczyn tej 
dolegliwości. Głównym winowajcą wydają się 
być zmiany hormonalne u dojrzałych męż-
czyzn, przede wszystkim zwiększona produk-
cja dihydrotestosteronu z testosteronu oraz 
estrogenu, nasilająca się wraz z wiekiem. 
Obniżanie się poziomu testosteronu, a pod-
wyższanie się stężenia estrogenu (tzw. żeń-
skiego hormonu płciowego) w krwi wpływa 
bezpośrednio na namnażanie się komórek 
i przerost prostaty.

zdiagnozowanie tej dolegliwości nie jest 
szczególnie trudne. Najprostszą metodą 
jest badanie lekarskie per rectum: lekarz 
jest w stanie wyczuć palcem w rękawiczce, 
wielkość prostaty poprzez lekkie uciskanie 
ścianki odbytnicy. Inną metodą są badania 
krwi pod kątem PSa, aczkolwiek często dają 
one niepotrzebnie alarmujący wynik dodatni 
mimo braku faktycznego problemu. Pomiar 
poziomu PSa jest jedynie badaniem po-
mocniczym i nie przesądza ani o procesie 

nowotworowym ani o przeroście prostaty.

lekarz może też zlecić pomiar wielkości 
strumienia moczu podczas oddawania mo-
czu do specjalnego urządzenia pomiarowego 
lub też wykonanie dokładnej ultrasonogra-
fii prostaty. We wszystkich tych badaniach 
istotne jest, by je powtórzyć przy następnej 
wizycie (najlepiej u tego samego lekarza), 
co pozwala zaobserwować szybkości zmian 
w prostacie. zdarza się bowiem często, w ła-
godnym przeroście, że dolegliwości poja-
wiają się czasowo i nie przybierają na sile.

Drobne zmiany 
tryby życia:

Nie powstrzymuj oddawania 
moczu.

Unikaj kawy i alkoholu, 
szczególnie po kolacji. Staraj 
się nie pić na 2 h przed snem.

Pij płyny mniejszymi porcjami, 
podczas całego dnia.

Unikaj leków na kaszel i leków 
przeciwhistaminowych, 

bowiem mogą one nasilać 
objawy.

Stosuj ćwiczenia na mięśnie 
Kegla, które wzmacniają pracę 

pęcherza.

Naucz się ćwiczeń 
redukujących stres; korzystaj 

z codziennych spacerów.

proste rozwiązania na prostatę
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proste rozwiązania na prostatę

100% DYSKRECJI,
ZAPROJEKTOWANE
DLA MĘŻCZYZN

Tena MEN - 179x117 v2.indd   1 02/09/2022   09:05

r e k l a m a

zastosowane leczenie będzie zależało od 
wieku pacjenta, nasilenia objawów i wyników 
pozostałych badań, w tym krwi i moczu.

Przy łagodnym przeroście prostaty zaleca 
się zwykle jedynie zmodyfikowanie diety, 
zastosowanie wspomagających preparatów 
roślinnych i prostych ćwiczeń na mięsnie 
kegla. dopiero przy nasilonych objawach 
można rozważyć poważniejsze leki, a przy 
ich nieskuteczności - leczenie inwazyjne 
(chirurgiczne).

Dieta i zioła

Przy łagodnym przeroście prostaty leka-
rze zwykle zalecają początkowo stosowa-
nie leków roślinnych lub suplementów diety 
zawierających składniki o udowodnionym 
działaniu klinicznym.

Beta-sitosterol występujący np. w nasio-
nach dyni, w dawce ok 60-160 mg dziennie 
poprawia opróżnianie pęcherza i oddawanie 
moczu. Wyciąg z palmy sabałowej (Serenoa 
repens) blokuje przemianę testosteronu w di-
hydrotestosteron. Niektóre badania wykazują 
jego skuteczność podobną do finasterydu, 
ale inne wskazują na skuteczność podobną 
do placebo. Powodem tych rozbieżności 
może być różna jakość zastosowanych wy-
ciągów: istotna jest standaryzacja wyciągu 
na substancje aktywne – sterole roślinne.

dobrze udowodnioną skuteczność kli-
niczną posiada niemiecki lek roślinny na 
bazie mieszanki 2 wyciągów roślinnych: 
PrO 160/120 zawierający 160 mg wycią-
gu z palmy sabałowej i 120 mg wyciągu z 
korzenia pokrzywy. W 2014 roku opubli-
kowano przeglądową ocenę 4 badań kli-
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nicznych tego preparatu w porównaniu do 
prób kontrolnych. Stwierdzono obniżenie 
częstości nocnego oddawania moczu o po-
łowę wobec grupy z placebo. Potwierdzo-
no jednocześnie podobną skuteczność do 
tamsulozyny i finasterydu po 6 miesiącach 
stosowania.

Leki

W poważniejszych przypadkach zwykle sto-
sowane są 2 rodzaje leków na receptę: alfa-
-blokery i inhibitory enzymu 5-alfa reduktazy.

te pierwsze oddziaływują na receptory 
adrenergiczne w mięśniach, co sprzyja ich 
rozkurczeniu i ułatwia oddawanie moczu. Są 
one również stosowane na nadciśnienie. Nie 
należy ich stosować razem z lekami na erek-
cję; mogą też powodować objawy uboczne 
w postaci zawrotów głowy i zaburzeń wytry-

sku. Przykładowe leki z tej grupy: tamsulo-
zyna i doksazosyna.

Inhibitory 5-alfa reduktazy (np. finaste-
ryd) blokują enzym zamieniający testoste-
ron w dihydrotestosteron, co powstrzymuje 
rozrost prostaty. Ich działanie wymaga dłuż-
szego stosowania, zwykle 6 miesięcznego. 
Najczęstsze objawy niepożądane to przej-
ściowa impotencja i obniżone libido.

Żródła:

1) University of maryland medical Center (Balti-

more, USa). Benign prostatic hyperplasia. (http://

umm.edu/health/medical/altmed/condition/

benign-prostatic-hyperplasia#...)

2) Oelke m et all. Fixed-dose combination PrO 

160/120 of sabal and urtica extracts improves noc-

turia in men with lUtS suggestive of BPH: re-eva-

luation of four controlled clinical studies. World J 

Urol. 2014 Oct; 32(5):1149-54.
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proste rozwiązania na prostatę
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Omdlenia

Przytomność człowieka oznacza stan gotowości 
układu nerwowego do reagowania na różne bodźce. 

Do zaburzenia przytomności dochodzi wówczas, 
kiedy następuje zmniejszenie średniego przepływu 

krwi z 50 do 20 ml/100 g/min. w pniu mózgu
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Omdlenia są to krótkotrwałe, odwracalne 
i samoustępujące utraty przytomności i na-
pięcia mięśniowego, które doprowadza do 
upadku. Powrót świadomości następuje za-
zwyczaj w ciągu kilkunastu sekund, jednak 
czasami może to trwać dłużej. Brak świado-
mości i kontaktu ze światem zewnętrznym 
jest reakcją organizmu na brak dostarczenia 
odpowiedniej ilości tlenu w mózgu. 

Powodem omdleń może być:

 � przegrzanie organizmu
 � reakcja na stres
 � strach
 � zmęczenie organizmu po wysiłku
 � zaburzenie regulacji cieplnej
 � długotrwałe przebywanie w jednej pozycji

ludzki organizm jest bardzo inteligentną 
„maszyną”, która bez naszej wiedzy potrafi 
działać tak, aby przeżyć. Jeśli w mózgu za-
braknie odpowiedniej ilości krwi, a co za 

tym idzie nie będzie miał dostatecznej ilo-
ści tlenu, nasz organizm zacznie najpierw 
nas ostrzegać, powodując zawroty głowy, 
mroczki przed oczami, zaburzenia widzenia, 
drętwienie kończyn czy nagłe zmęczenie. 
Pojawi się również blada, zimna i spocona 
skóra. kiedy te ostrzeżenia nie skutkują 
następuje chwilowa utrata przytomności, 
która powoduje upadek w celu zniwelowa-
nia różnicy wysokości pomiędzy sercem 
a głową. Stan omdlenia zazwyczaj jest krót-
kotrwały i charakteryzuje się gwałtownym 
początkiem.

Ze względu na  
patomechanizm wyróżnia się 

następujące typy omdleń:
 � odruchowe
 � związane z chorobami 
 � naczyń krwionośnych mózgu
 � kardiogenne
 � sytuacyjne
 � hipotonia ortostatyczna
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Omdlenia odruchowe są najczęstszymi 
spośród wszystkich omdleń i stanowią oko-
ło 37% wszystkich przypadków. Nazywane 
bywają również neurogennymi lub wazowa-
gonalnymi. Omdlenia tego typu występują 
u ludzi młodych i bez organicznej choroby 
serca. Są wynikiem nieprawidłowej reakcji 

odruchowej prowadzącej do rozszerzenia 
naczyń lub bradykardii. Polegają na tym, że 
serce tylko przez chwilę nie dostarcza do 
mózgu odpowiedniej porcji krwi. Przyczyną 
nie jest choroba, ale niewłaściwe przekaza-
nie impulsu przez łuk odruchowy. dochodzi 
wówczas do spadku ciśnienia, czasami do 
zwolnienia rytmu serca, ale w bardzo krót-
kim czasie wszystko wraca do normy. ten typ 
omdleń pojawia się jako pojedynczy, łagod-
ny epizod. Sytuacją prowokującą omdlenia 
w tym przypadku jest długi czas zachowa-
nia pozycji pionowej na przykład w czasie 
apelu szkolnego, w kościele, w czasie po-
dróży. W takiej sytuacji mniej krwi dopływa 
z kończyn dolnych do serca, spada więc rzut 
serca powodując spadek ciśnienia, a w kon-
sekwencji omdlenie. 

Do omdleń neurogennych 
mogą również doprowadzić 
następujące okoliczności:

 � wysoka temperatura
 � oddawanie moczu lub kału
 � stres emocjonalny
 �  kaszel czy kichanie
 � czynności wywołujące strach
 � po posiłkach
 � powysiłkowe, na przykład po podnoszeniu 

ciężarów, graniu na instrumentach dętych
 � śmiech

Rozpoznanie omdleń odruchowych 
w większości przypadków polega na zebraniu 
dokładnego wywiadu dotyczącego okolicz-
ności omdleń. Jeśli omdlenie związane jest 
z wysiłkiem fizycznym, to wówczas wykonuje 
się próbę wysiłkową. każdy kto doświadczył 
omdleń powinien zostać wyedukowany, aby 
unikał sytuacji sprzyjającym omdleniom, ta-
kich jak na przykład wysokie temperatury, za-
tłoczone pomieszczenia, ciasny kołnierzyk, 
gwałtowne skręty głowy.

W pierwszej chwili bardzo 
trudno jest ocenić sytuację 

i rozróżnić, czy jest to łagodne 
omdlenie i zaraz nastąpi 

powrót świadomości, czy 
też jest to zagrażająca życiu 
utrata przytomności. Kiedy 

znajdziemy się w takich 
okolicznościach musimy 

wiedzieć, jak postępować, aby 
pomóc choremu. 

omdlenia
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Do metod, które służą 
zapobieganiu tym omdleniom 

należą:

 � spanie z głową ułożoną wyżej niż tułów
 � picie dużych ilości płynów
 � umiarkowany trening (pływanie)
 � powtarzanie stopniowo wydłużonego 

ćwiczenia polegającego na przybraniu 
postawy stojącej z oparciem o ścianę

 � u osób, które odczuwają objawy zwia-
stujące, najlepsza jest pozycja leżąca 
lub siedząca

drugim co do częstotliwości występo-
wania typem omdleń są omdlenia kar-
diogenne. dochodzi do nich na skutek 
zmniejszenia rzutu serca, który spowodo-
wany bywa chorobą organiczną serca lub 
jego arytmią. może to być zwężenie aorty, 
kardiomiopatia przerostowa, zwężenie uj-
ścia tętnicy płucnej, zawał serca, zator tęt-
nicy płucnej oraz zaburzenie rytmu serca 
w postaci tachykardii lub bradykardii. Chcąc 
stwierdzić, czy dane omdlenie ma podłoże 
kardiogenne, powinno się przeprowadzić 
badanie elektrokardiograficzne i ekG me-
todą Holtera. leczenie tych omdleń sprowa-
dza się do leczenia choroby podstawowej, 
która je wywołuje.

Omdlenia związane 
z chorobami naczyń 

mózgowych mogą mieć kilka 
przyczyn:

 � zespół podkradania, w którym napad na-
stępuje w czasie wytężonej pracy mięśni 
kończyn górnych. dochodzi wówczas do 
zamknięcia lub znacznego zwężenia tęt-
nicy podobojczykowej i wstecznego prze-
pływu krwi tętnicy kręgowej z następczym 
niedokrwieniem mózgu

 � napady przemijające niedokrwienne mó-
zgu występują u osób w wieku starszym 
z objawami miażdżycy

 � migreny

kiedy występują tego typu omdlenia na-
leży udać się do lekarza i wykonać zalecone 
badania, takie jak USG tętnic szyjnych, pod-
obojczykowych i kręgowych oraz angiogra-
fię. leczenie polega na leczeniu choroby 
podstawowej, czyli na przykład migreny czy 
zaburzeń krążenia mózgowego.

Omdlenia sytuacyjne, które są pewnego 
rodzaju omdleniami odruchowymi, wystę-
pują przede wszystkim u starszych osób. 
Przyczyną pojawienia się tych omdleń jest 
odruch związany z podrażnieniem przez 
ból lub inny bodziec nerwu błędnego, który 
powoduje zwolnienie szybkości akcji serca, 
a w konsekwencji pogorszenie przepływu 
krwi przez mózg, co doprowadza do chwi-
lowej utraty przytomności.

kolejną przyczyną omdleń jest hipotonia 
ortostatyczna. Jest to sytuacja, w której 
dochodzi do spadku ciśnienia tętnicze-
go (skurczowego minimum o 20 mmHg, 
rozkurczowego o 10 mmHg) po przyjęciu 
pozycji stojącej. dzieli się ją na pierwotną 
(samoistną) i na wtórną. Samoistna hipoto-
nia ortostatyczna jest znacznie rzadsza niż 
wtórna. Przyczyną jej występowania może 
być przyjmowanie leków moczopędnych 
i rozszerzających naczynia krwionośne oraz 
picie alkoholu. W rozpoznaniu tego typu 
omdleń pomocny jest szczegółowy wywiad 
wstępny, badanie przedmiotowe, w tym po-
miar ciśnienia w pozycji leżącej i stojącej 
oraz ekG. leczenie polega na odstawieniu 
lub zmniejszeniu dawek leków wywołujących 
hipotonię oraz unikanie sytuacji, które pro-
wadzą do omdleń, takich jak: przebywanie 
w zatłoczonym i gorącym pomieszczeniu, 
długie stanie w jednym miejscu oraz nad-
miernego wysiłku.

omdlenia
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Powinniśmy pamiętać 
o następujących zasadach:

 � zawsze należy zniwelować upadek
 � położyć na plecach i zabezpieczyć głowę, 

podkładając coś pod nią
 � sprawdzić oddychanie i czy jest wyczu-

walny puls
 � unieść ręce/nogi, by krew swobodnie 

spływała do najważniejszych części ciała
 � poluźnić ubranie (kołnierzyk, pasek, 

spódnicę)
 � zapewnić dostęp świeżego powietrza
 � po odzyskaniu świadomości podać płyny 

do picia, posadzić

Osobie, która zemdlała w żadnym wypadku 
nie wolno podawać własnych leków, kropli 
nasercowych czy tak zwanych soli trzeź-

wiących oraz picia ani jedzenia. Nie wolno 
również potrząsać taką osobą ani polewać 
zimną wodą, bo to może wywołać jeszcze 
większy wstrząs. można jedynie przetrzeć 
twarz, szyję oraz kark mokrym, zimnym 
ręcznikiem.

Większość omdleń nie jest groźna, ale 
może też sugerować poważne dolegliwo-
ści. Omdlenia mogą wystąpić w każdym 
wieku, jednak częstsze są u osób star-
szych. Nawet 40% zdrowej populacji do-
świadcza przynajmniej jednego omdlenia, 
które jest zjawiskiem bardzo nieprzyjem-
nym. Osoby z częstymi omdleniami cierpią 
z powodu obniżonej jakości życia i w wie-
lu przypadkach boją się same wychodzić 
z domu. Powtarzające się, chwilowe utraty 
przytomności powinny skłonić do wizyty 
u specjalisty.

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

Tabletki uspokajające Labofarm®

Produkt złożony, tabletka. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku.  
Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k. 

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

gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.  

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



Odchudzanie to słowo, na które wielu z nas reaguje bądź 
reagowało w przeszłości bardzo dużym przerażeniem. 

Najczęściej kojarzy nam się ze skromnym bukietem 
zielonych warzyw na talerzu oraz całymi dniami 

spędzanymi na siłowni bądź bieganiu.
O
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O czywiście znajdują się osoby, 
które takie rozwiązania wpro-
wadzają w życie, jednak naj-
częściej rezygnują po kilku 

dniach. Jest to całkowicie normalne, po-
nieważ nie można zmusić naszego ciała do 
ciężkiego treningu jeśli od lat pracujemy 
umysłowo i prowadzimy siedzący tryb życia. 

Aby zacząć rozsądne i skuteczne od-
chudzanie pamiętajmy, że czas nie jest 
naszym wrogiem. „Im szybciej tym lepiej” 
absolutnie nie znajduje tutaj zastosowania 
i przynosi efekt odwrotny od oczekiwane-
go. konieczna jest systematyczna praca, 
która niekoniecznie musi być wyczerpu-
jąca, a może nawet sprawiać przyjemność 
i dobrą zabawę. W celu redukcji nadmiaru 
kilogramów musimy zwrócić uwagę na trzy 
podstawowe czynniki. 

Odpowiedni sposób odżywiania. Słowo 
„dieta” jest oczywiście synonimem tego wy-
rażenia, jednak najczęściej źle się kojarzy. 
Podstawową kwestią jest przynajmniej zbli-
żone określenie jakiej ilości kalorii dziennie 
potrzebujemy. aby nasze ciało gubiło tkankę 
tłuszczową musimy dostarczać mniej ener-
gii niż zużywamy w ciągu dnia. Jest to tzw. 
deficyt kaloryczny, czyli czynnik od którego 
w dużej części zależy sukces. Następnym 
krokiem po określeniu ilości pożywienia, 
jest Jego jakość. Wbrew powszechnej opinii 
jest to bardzo trudne ze względu na fakt, że 
wiele produktów uważanych za dietetyczne 
są przepełnione np. sacharozą, czyli zwykłym 
cukrem. za przykład mogą służyć gotowe mu-

1.
odchudzanie
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sli śniadaniowe jakie znajdujemy w sklepach. 
Napis fit na etykiecie oraz zachęcające opa-
kowanie to tylko pozory, które niestety często 
usypiają naszą czujność i nie czytamy uważ-
nie etykiety. Wybierajmy naturalne produkty 
oraz zadbajmy o odpowiednią ilość białka. 
Należy wystrzegać się przede wszystkim 
fast foodów, gotowych potraw do mikrofali, 
słodyczy, ciast, słodkich napojów, chipsów 
oraz wszystkiego co pochodzi z białej mąki. 
Warto kontrolować także spożycie tłuszczy, 
ponieważ są niezbędne w diecie, lecz bar-
dzo kaloryczne. 

Regularna aktywność fizyczna. Według 
niemal wszystkich badań, jakie przeprowa-
dzono, delikatna aktywność wykonywana 
codziennie zapewnia dużo lepsze rezultaty 
od pojedynczego, nawet bardzo wyczerpu-
jącego treningu. Jeśli nie jesteśmy osobami, 
które wcześniej uprawiały sport, bądź są da-
lekie od swojej formy sprzed lat, zacznijmy 
pracę nad sobą od delikatnych treningów 
aerobowych. mogą być wykonywane na ro-
werze, bieżni, orbitreku czy steperze. Cieszyć 
się nimi możemy zarówno na dworze ze zna-
jomymi, jak i w klubach fitness. Oczywiście 
w późniejszym etapie, bądź w przypadku 
osób w lepszej kondycji najlepsze rezultaty 
zapewnia połączenie treningu aerobowego z 
siłowym. Wpływa to nie tylko na zmniejszenie 
ilości wyświetlanych przez wagę kilogramów, 
ale również mocno zmienia naszą sylwetkę. 
Najbardziej doświadczone osoby oraz spor-
towcy mogą zamiast treningów aerobowych 
o stałej intensywności włączyć interwały, 
które w bardzo szybkim czasie przyspie-
szają metabolizm i poprawiają nasze cechy 
motoryczne. Niezależnie jednak od etapu na 
jakim jesteś, kluczem do osiągnięcia celu 
pozostaje systematyczność. 

2.

odchudzanie
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Przemyślana suplementacja. Chodź to 
powyższe dwa czynniki wydają się mieć duże 
znaczenie dla końcowego rezultatu, to jednak 
spalacze tłuszczu znacząco mogą poprawić 
uzyskane przez nas wyniki. Jeśli wybieramy 
tabletki na odchudzanie o potwierdzonej 
skuteczności możemy oczekiwać zwiększe-
nia procesów termogenicznych oraz stymu-
lacji naszego metabolizmu do wydajniejszej 
pracy. Są to ważne aspekty, szczególnie dla 
osób, które nie do końca przykładają szcze-
gółową uwagę do diety oraz treningu. Co 
ważne, wielu z nas odpowiednia suplementa-
cja pozwala na osiągnięcie efektów szybciej 
i nieco mniejszym nakładem pracy. tablet-
ki na odchudzanie są na rynku od wielu lat 
i poza osobami aktywnymi znajdują również 
uznanie u osób prowadzących siedzący tryb 
życia. W takim przypadku spalacze tłuszczu 
pozwalają na zgubienie kilku kilogramów 
nawet w przypadku braku odpowiedniego 
treningu. Innymi suplementami, które warto 
dołączyć do naszego zestawu są wartościo-
wy koktajl białkowy oraz kompleks witamin 
i minerałów.

Źródło: befit.pl/
najlepsze-spalacze-tluszczu/

Wybierajmy naturalne 
produkty oraz zadbajmy 

o odpowiednią ilość białka. 
Należy wystrzegać się 
przede wszystkim fast 

foodów, gotowych potraw 
do mikrofali, słodyczy, 

ciast, słodkich napojów, 
chipsów oraz wszystkiego 
co pochodzi z białej mąki.
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2x większa szansa na rzucenie palenia z NTZ2

PLASTRY SPRAYE GUMYTABLETKI DO SSANIA

lub lub

sięgasz w razie chęci zapaleniakrok 2:przyklejasz ranokrok 1:

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.

Katar w prezencie?

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

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 odsta-
wiennych 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

odblokowuje nos

przyspiesza gojenie1

chroni1

bez konserwantów

odblokowuje nos

nawilża

bez konserwantów

Wybierz Sudafed® DEX i Sudafed® DEX dla dzieci Wybierz Sudafed® HA i Sudafed® HA dla dzieci

Mądry sposób na katar

r e k l a m a
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Taki tytuł, sam 
w sobie, u większości 

czytelników wywołuje 
potworne dreszcze. 

Zdecydowanie 
częściej wybieramy 

wygrzewanie się, czy 
to w lecie na słońcu, 

czy w jesienno-zimowe 
wieczory otuleni 

kocem. Dane na temat 
wpływu temperatury 

na organizm człowieka 
wydają się być, niestety, 
zgoła odmienne - to zbyt 

wysoka temperatura 
i przegrzewanie 

organizmu 
częściej stanowią 
źródła problemów 

zdrowotnych, 
w szczególności 
u małych dzieci.

Zimno 
lekiem 
na całe 

zło

Z imno może mieć wiele pozytyw-
nych działań na organizm czło-
wieka i to zarówno jeśli chodzi o 
częste schorzenia organiczne, 

jak i poprawę samopoczucia, normalizo-
wanie funkcji psychicznych oraz wpływa 
na kondycję i urodę skóry. aby można było 
mówić o leczniczym działaniu zimna, na-

leży poddać organizm człowieka oddzia-
ływaniu temperatury rzędu od -110⁰C do 
-160⁰C. Po raz pierwszy tego typu zabiegi 
przeprowadzone zostały pod koniec lat 
siedemdziesiątych XX wieku przez prof. 
yamauchi. W europie pierwsze kriokomo-
ry powstały w Niemczech na początku lat 
osiemdziesiątych XX wieku. Bardzo szybko 
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leczenie zimnem zaczęło również pociągać 
polskich naukowców, głównym ośrodkiem 
rodzącej się polskiej krioterapii stał się 
Wrocław pod okiem prof. z. zagrobelnego. 
Pierwszą kriokomorę w Polsce uruchomio-
no w 1989 roku.

Leczenie zimnem należy rozdzielić na 
dwie kategorie, do których zaliczymy 
krioterapię miejscową oraz ogólną. to 
zupełnie odmienne działanie zimna na 
tkanki organizmu. W krioterapii miejsco-
wej przykłada się do miejsca zmienione-
go chorobowo urządzenie, które wytwarza 
bardzo niską temperaturę. Po kilku cy-
klach dochodzi do destrukcji komórek 
przez zamarzanie ich zawartości i pęka-
nie błon komórkowych. W ten sposób le-
czy się choroby skóry, niektóre problemy 
ginekologiczne.

Krioterapia ogólna 
prowadzona jest 

w specjalnych komorach.
W przeciwieństwie do miejscowej, nie 

niszczy komórek, lecz dostarcza organi-
zmowi tak zwanego stresu fizjologiczne-
go. Jest to duży szok dla ustroju, lecz daje 
niemal natychmiastowe pozytywne skutki. 
dzieje się tak, gdyż pod wpływem gwałtow-
nego zimna kurczą się drobne naczynia 
skórne, aby nie doszło do szybkiego wy-
chłodzenia organizmu. Po krótkim czasie 
zaczyna się obrona ustroju, która polega na 
masywnym rozszerzeniu naczyń krwiono-
śnych, szczególne w kończynach, stawach, 
skórze. Powoduje to zwiększenie przepły-
wu krwi przez tkanki. Wraz z pobudzeniem 
krążenia komórki otrzymują zastrzyk tlenu, 
substancji odżywczych, a przede wszystkim 
wielu innych substancji, które mogą mody-
fikować przebieg procesów chorobowych, 
łagodzić stan zapalny, a w ostateczności 
znosić ból. Następuje przyspieszenie od-

budowy uszkodzonych tkanek, co jest tak 
bardzo istotne w chorobie zwyrodnienio-
wej stawów czy chorobie reumatycznej. 
dotlenienie, odżywienie mięśni wpływa na 
ich rozluźnienie, co może łagodzić dolegli-
wości związane z nerwobólami. Następuje 
przyspieszenie przemiany materii, co wpły-
wa na lepsze samopoczucie oraz procesy 
detoksykacji organizmu.

Ostry szok termiczny nie pozostaje bez 
wpływu na układ obronny człowieka. Stres 
fizjologiczny, jaki wyzwala krioterapia, pobu-
dza układ immunologiczny, co prowadzi do 
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podniesienia poziomu odporności. W zasa-
dzie każdy wielokrotnie słyszał o korzystnym 
wpływie „hartowania organizmu”.

Specjaliści krioterapii podkreślają także 
korzystne oddziaływanie tej metody leczenia 
na poprawę nastroju pacjentów, co zauwa-
żalne jest praktycznie natychmiast. można to 
tłumaczyć wydzielaniem substancji w mózgu 
określanych mianem „hormonu szczęścia”, 
którego tak bardzo brakuje pacjentom zma-
gającym się z depresją. W leczeniu depresji 
duży wpływ na wychodzenie z choroby mają 
metody niefarmakologiczne, które powinny 

być uzupełnieniem terapii lekowych. Seanse 
psychologiczne czy zabiegi w kriokomorze 
mogą zdecydować o powodzeniu lecze-
nia z użyciem leków jako uzupełnienie ich 
działania.

reasumując, krioterapia szczególnie 
zalecana jest w chorobach układu ruchu, 
do których przede wszystkim należy za-
liczyć reumatoidalne zapalenie stawów, 
zesztywniające zapalenie stawów kręgo-
słupa, zwyrodnienia, urazy i rehabilitację 
pourazową, nerwobóle i inne schorzenia, 
które poprzez dolegliwości bólowe oraz 
ograniczenie ruchomości stawów znacząco 
obniżają jakość życia. 

W sposób bezdyskusyjny zimno wykazu-
je cudowne właściwości na skórę. Staje się 
ona bardziej odżywiona, dotleniona, ale też 
poprawa krążenia w naczynkach skórnych 
odprowadza zbędne produkty przemiany 
materii zachodzącej w skórze. 

to wszystko sprawia, że temperatury gru-
bo poniżej 100oC mogą przynieść efekty 
podobne do tych, jakie uzyskała legendarna 
aleksandra zajączkowa, piękność żyjąca na 
przełomie osiemnastego i dziewiętnastego 
wieku, która przeszła do historii jako kobieta 
niezwykłej urody, którą zachowała do póź-
nej starości. Sekretem jej urody i wiecznej 
młodości były regularne kąpiele w lodowatej 
wodzie, a także sypianie w specjalnie wychła-
dzanej sypialni!

krioterapia jest metodą leczniczą, którą 
należy stosować pod kontrolą lekarza. Ist-
nieją przeciwskazania do stosowania tego 
leczenia, a dotyczą one ciężkich chorób 
sercowo-krążeniowych, ciężkiej arytmii ser-
ca, zaburzeń w obrazie krwi, chorób nowo-
tworowych oraz chorób skóry o charakterze 
ropnym. zabiegom krioterapii nie mogą być 
poddawane osoby po 65 roku życia.



D o zewnętrznych warstw atmos-
fery dociera promieniowanie 
elektromagnetyczne, jednak 
większość tego promieniowa-

nia pochłania atmosfera i do powierzchni 
ziemi dochodzi tylko niewielka jego część. 
Pole elektromagnetyczne jest zjawiskiem 
powszechnie występującym w przyrodzie 
i ma kluczowe znaczenie dla życia człowieka. 
Jego naturalnymi źródłami są kosmos, Słoń-
ce, ziemia oraz wyładowania atmosferyczne.

rozmaite rodzaje promieniowania elek-
tromagnetycznego mają różne właściwo-
ści, powstają lub są produkowane w różny 
sposób, biorą udział w różnych procesach 
i znajdują zastosowanie w przeróżnych dzie-
dzinach życia.

Właściwości fal elektromagnetycznych 
zależą od długości fali. Promieniowaniem 

Szkodliwe skutki 
promieniowania 
elektromagnetycznego
Promieniowanie elektromagnetyczne 
możemy traktować zarówno jako 
falę elektromagnetyczną, którą 
definiujemy jako rozchodzenie 
się w przestrzeni zmiennych pól 
elektrycznych i magnetycznych, 
bądź też jako strumień małych porcji 
energii zwanych fotonami.

elektromagnetycznym o różnej długości fali 
charakteryzują się: fale radiowe, mikrofale, 
podczerwień, światło widzialne, ultrafio-
let, promienie rentgenowskie, promienie 
gamma.

Oddziaływanie pola elektromagnetycz-
nego na organizm człowieka jest trudne do 
ustalenia, gdyż nie posiadamy receptorów, 
które ostrzegałyby o jego istnieniu. Ponadto 
skutki promieniowania nie są natychmia-
stowe. W dzisiejszych czasach naukowcy 
zaczynają poważnie przyglądać się skutkom 
oddziaływania pola elektromagnetycznego 
na ludzkie zdrowie. każdy człowiek w inny 
sposób reaguje na oddziaływanie pola elek-
tromagnetycznego, a ludzi nadwrażliwych na 
ten rodzaj promieniowania jest około 1-2 %.

Nie ma jednolitych norm określających do-
puszczalny poziom natężenia promieniowa-
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nia elektromagnetycznego. do oceny jego 
wielkości można przyjąć gęstość strumienia 
emitowanej energii.

rozwój techniki wnosi do naszego co-
dziennego życia nowe, coraz to liczniejsze 
sztuczne źródła promieniowania elektroma-
gnetycznego. Co roku przybywa ich średnio 
6%, a co 10 lat podwaja się liczba samych 
nadajników.

do sztucznych źródeł pola elektroma-
gnetycznego, a także statycznego pola 
elektrycznego i magnetycznego, które to-
warzyszą nam w życiu codziennym, należą: 
odbiorniki tV i monitory komputerowe, ku-
chenki mikrofalowe, telefony bezprzewo-
dowe i komórkowe, bramki w przejściach 
sklepów, pralki, lodówki, suszarki do wło-
sów, aparaty, CB-radio, pociągi, tramwaje, 
samochody, anteny nadawcze radiostacji, 

radary, linie energetyczne wysokiego na-
pięcia, piece indukcyjne, piece łukowe, 
zgrzewarki do folii, stanowiska do naprawy 
tV i monitorów komputerowych.

Wielkość siły pola elektromagnetycz-
nego wytwarzanego przez urządzenia 
zależna jest od częstotliwości na jakiej 
pracuje. Im niższa jest częstotliwość, na 
jakiej działa urządzenie, tym silniejsze pole 
ono wytwarza. Oznacza to, że używany przez 
nas prąd sieciowy o niskiej częstotliwości 
50 Hz jest źródłem silnych pól elektroma-
gnetycznych. Jeśli chodzi o wysokie często-
tliwości, to fale takie wytwarzane są przez 
sprzęt telekomunikacyjny, przede wszystkim 
przez radiolinie. Chyba najbardziej rozpo-
wszechnionym źródłem fal są urządzenia 
komunikacji personalnej, do których zali-
cza się głównie telefony komórkowe oraz 
bezprzewodowe.
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Wokół nas, proporcjonalnie ze wzrostem 
ilości stosowanych urządzeń, wzrasta poziom 
promieniowania elektromagnetycznego. 
O ile w starych domach pól elektrycznych 
jest niewiele, to nowoczesne pomieszczenia 
są nimi przepełnione, gdyż jest w nich duża 
ilość urządzeń oraz gęsta sieć przewodów 
w ścianach, włączniki i gniazda, rozbudo-
wane oświetlenie, duże telewizory, zestawy 
głośnikowe, zegary elektryczne, wanny lub 
kabiny z hydromasażem, niekiedy elektrycz-
ne ogrzewanie podłogowe i inne urządzenia 
peryferyjne. Nawet jeżeli wszystkie te urzą-
dzenia są wyłączone, to i tak przy podłączeniu 
do sieci ciągle wytwarzają pole elektrycz-
ne (po włączeniu zaczynają emitować pole 
magnetyczne). dlatego w wielu domach i na 
stanowiskach pracy znalezienie miejsca nie-
skażonego smogiem elektromagnetycznym 
może być bardzo trudne.

O tym, z jaką siłą pole elektromagne-
tyczne będzie oddziaływać na organizm, 
decyduje natężenie tego pola oraz dy-
stans dzielący od źródła pola. Natomiast 
zawartość wody w organizmie oraz jego masa 
mają wpływ na to, jak głęboko wnikać będzie 
pole o wysokich częstotliwościach. 

Częstotliwość jest odwrotnie proporcjo-
nalna do głębokości przenikania. dotych-
czasowe odkrycia pozwoliły stwierdzić, że 
biologiczne działanie pola elektromagne-
tycznego jest powiązane z efektem ter-
micznym i nietermicznym. liczne badania 
skłaniają ku przekonaniu, że to pozacieplne 
oddziaływanie pola elektromagnetycznego 
wiąże się z rezonansową absorpcją energii 
pola przez tkanki, narządy czy płyny ustro-
jowe. te układy biologiczne działają jak 
specyficzne anteny, odbierające energię 
fal elektromagnetycznych, których rezonan-
sowe częstotliwości odpowiadają często-
tliwościom tkanek. Jak wykazały badania, 
organizmy żywe wykazują własną często-

tliwość rezonansową. Fale tej właśnie czę-
stotliwości mają na nie destruktywny wpływ. 
energia promieniowania elektromagnetycz-
nego, pochłonięta przez komórki, powoduje 
zmiany w strukturze wewnętrznej organelli 
komórkowych. Następstwem tego procesu 
są zmiany chemiczno-fizyczne, takie jak 
zmiana pH, zmiana aktywności enzymów 
czy tempa przemiany materii. Prowadzi to 
do różnych stanów chorobowych. liczne 
badania dowiodły, że jeżeli człowiek podda-
ny jest długotrwałemu przebywaniu w polu 
magnetycznym, którego natężenie wynosi 
310 mG (tym samym jest znacznie niższe 
od tego, które występuje w pobliżu energe-
tycznych linii przesyłowych, a także sprzętu 
domowego), to ryzyko zachorowania na no-
wotwór może wrosnąć znacznie. Niemniej 
jednak, pole elektromagnetyczne towarzyszy 
człowiekowi od samego początku jego ist-
nienia na tej planecie i bez niego nie można 
sobie wyobrazić życia.

Objawy oddziaływania 
promieniowania 

elektromagnetycznego w odniesieniu 
do człowieka mogą być następujące: 

zaburzenia snu, bezsenność, bóle 
i zawroty głowy, nudności, brak 

możliwości skupienia i koncentracji, 
częściowa utrata pamięci, pogorszenie 

wzroku, zmiana ciśnienia krwi, migreny, 
zmęczenie nieadekwatne do wysiłku 

(objaw często występujący u dzieci 
i młodzieży), osłabienie, zmiany obrazu 

krwi (zachwianie stosunku białych 
i czerwonych ciałek krwi), zmiany 

poziomu hormonów, rozregulowanie 
okresu menstruacyjnego, możliwość 
częstszych poronień, białaczka, rak 

mózgu, zaburzenia immunologiczne, 
zakłócenia w działaniu rozrusznika 

serca, zaburzenia równowagi, zmiany 
w układzie nerwowym, w oczach 
i w jądrach, reakcje nerwicowe.

szkodliwe skutki promieniowania elektromagnetycznego
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Szczególnie powszechnym obecnie źró-
dłem promieniowania elektromagnetycz-
nego są telefony komórkowe. Podejrzewa 
się, że mogą być przyczyną częściowej utraty 
pamięci i zaburzeń systemu immunologicz-
nego. energia emitowana przez telefony 
komórkowe silnie oddziałuje na mózg osób 
szczególnie w młodym wieku, stąd zalecenie, 
aby dzieci do lat 12 korzystały z telefonów w 
bardzo ograniczonym zakresie. 

Na podstawie obserwacji, doświadczeń, 
eksperymentów i wiedzy medycznej, a także 
związków przyczynowo-skutkowych, moż-
na stwierdzić, że promieniowanie elek-
tromagnetyczne pochodzące z telefonów 
komórkowych i innych przekaźników może 
oddziaływać na organizmy żywe w różny 
sposób. 

Również woda jest szczególnie wrażliwa 
na działanie mikrofal. każda cząsteczka 
wody jest dipolem, czyli jest spolaryzowana 

dwubiegunowo, a to już stanowi rodzaj ante-
ny odbierającej sygnały em (pola elektroma-
gnetycznego). kiedy po dłuższej pracy przy 
komputerze zaczynamy odczuwać piekący 
ból oczu, to powinniśmy zdać sobie sprawę 
z tego, że nasze oczy wysychają, bo są nie-
właściwie nawilżone. Jest to spowodowane 
tym, że membrany wodne ulegają zniszcze-
niu. Wiele naszych organów zawiera znaczną 
ilość wody. Szczególnie dużo wody zawiera 
mózg (w przypadku dorosłego człowieka 
to ponad 75%), dlatego to właśnie on jest 
w sposób szczególny narażony na działanie 
fal. mikrofale maja ogromny wpływ na dzia-
łalność elektryczną kory mózgowej i mięśnia 

34 Porady z aPtekiwww.poradyzapteki.pl



GYN/2021-04/10

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskaza-
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życiu lub zdrowiu.
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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 dopo-
chwowa, miękka. Data zatwierdzenia: 09/2020. Odnosi się wyłącznie do czasu stosowa-
nia leku.. 2. Charakterystyka Produktu Leczniczego Gynoxin® Uno, 600 mg, kapsułka do-
pochwowa, miękka. Data zatwierdzenia: 09/2020. Odnosi się wyłącznie do czasu 
stosowania leku.
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sercowego w okresie płodowym. Poza tym 
mikrofale przyczyniają się też do spadku 
aktywności grasicy (zwłaszcza te o często-
tliwości powyżej 3000 Hz), która jest odpo-
wiedzialna za produkcję limfocytów. Słabo 
funkcjonująca grasica sprzyja powstawaniu 
białaczek, reumatoidalnego zapalenia sta-
wów, zapalenia mięśnia sercowego i wielu 
innym chorobom. mikrofale o długości rzędu 
centymetrów powodują również elektrolizę 
zachodzącą w żywych organizmach. zjawi-
sko to jest nieznaczne, ale ciągłe, w wyniku 
czego dochodzi do zakwaszenia organizmu 
i następuje pogorszenie zdrowia. Natomiast 
pola o częstotliwości 50 Hz zmieniają między 
innymi proste białka zasadowe występujące 
w chromosomach, mające udział w regu-
lacji czynników genów w mózgu i w wątro-
bie. W związku z tym mikrofale oddziałują 
na metabolizm, który decyduje o poziomie 
funkcjonowania organizmu.

Promieniowanie emitowane przez tele-
fony powoduje: zmiany w płodności, zmiany 
w strukturze komórek na poziomie dNa, ry-
zyko wystąpienia nowotworów mózgu (dzieci 
są dwa razy bardziej wrażliwe na promienio-
wanie, a im mniejsze dziecko, tym głębsza 
penetracja, ponieważ kości czaszki są cień-
sze), produkcję wolnych rodników, których 
działanie jest rakotwórcze, szum w uszach 
i niszczenie komórek słuchowych, osłabienie 
układu odpornościowego, osłabienie kości 
i deficyt melatoniny.

telefon to bardzo potrzebna i w obecnych 
czasach często niezbędna rzecz. Jednak za-
chowajmy ostrożność i rozsądne korzystanie 
z telefonów komórkowych, szczególnie przez 

dzieci. Jeśli mamy taką możliwość, możemy 
sami profilaktycznie ograniczyć oddziaływa-
nie mikrofal pochodzących z telefonu ko-
mórkowego na nasze organizmy. Wystarczy 
przestrzegać kilku zasad: rozmawiać przez 
telefon możliwie krótko, najlepiej nie trzyma-
jąc go bezpośrednio przy uchu (korzystać ze 
słuchawek i zestawów głośnomówiących), nie 
nosić telefonu cały czas przy sobie i wyłączać 
go, gdy nie jest nam niezbędny, starać się 
nie prowadzić rozmów przy małym zasięgu, w 
zamkniętych pomieszczeniach (samochód, 
winda itp.), gdyż telefon emituje wówczas fa-
le elektromagnetyczne o największej mocy, 
nie pozwalać na korzystanie z telefonów ko-
mórkowych najmniejszym dzieciom (unikać 
ich powinny także osoby z rozrusznikiem). 

Obecnie istnieje wiele różniących się od 
siebie wyników badań, które nie dają pod-
staw do odwołania komórkowego alarmu. 

szkodliwe skutki promieniowania elektromagnetycznego

POrady z aPtekI WWW.PORADYZAPTEKI.PL 35



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Adamed_Recigar_reklama_179x117mm_Sezon na zdrowie_na podst. 1810O_1820O_MF_03_press.pdf   1   05.11.2021   16:58

r e k l a m a

dlatego w miarę możliwości starajmy się 
minimalizować obciążenie naszego ciała 
falami pochodzącymi z telefonów komór-
kowych. Wybierając nowy aparat zwracajmy 
uwagę na podawane przez producentów 
wartości współczynnika Sar, który wskazuje 
ile energii wypromieniowanej przez telefon 
komórkowy jest absorbowane przez orga-
nizm użytkownika (nie powinien przekraczać 
2 W/kg w przeliczeniu na 10 kg masy tkanki 
ludzkiego ciała). Starajmy się także korzystać 
w miarę możliwości z zestawów słuchawko-
wych, ponieważ w ten sposób zachowamy 
większy odstęp od anteny komórki.

W obecnych czasach narażenie na promie-
niowanie elektromagnetyczne sieciowe jest 
powszechne i ciągłe, albowiem wytwarza je 
każde urządzenie zasilane prądem siecio-
wym lub służące do wytwarzania i przesyła-
nia prądu.

reasumując możemy stwierdzić, że pro-
mieniowanie elektromagnetyczne jest siłą 
napędową ludzkiej cywilizacji, jednak nieko-
rzystne oddziaływanie tego promieniowanie 
na ludzki organizm przyczynia się do tego, 
że tak wiele osób uskarża się na zły stan 
swojego zdrowia. Należy także pamiętać, 
że działanie pola elektromagnetycznego 
wykazuje cechy kumulacji, a to na pewno 
w przyszłości da o sobie znać skutkując 
pogorszeniem samopoczucia.

zauważmy, że większość urządzeń tech-
nicznych jest dla człowieka korzystna 
tylko pod względem wygody, łatwości 
wykonywania pewnych rzeczy, a czasa-
mi nawet pseudokomfortu. może należy 
zastanowić się, czy nie warto czasami 
zrezygnować chociaż z części rozwiązań 
technicznych na rzecz zdrowia i dobrego 
samopoczucia?

szkodliwe skutki promieniowania elektromagnetycznego
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S epsą od zawsze określano jeden 
z najtrudniejszych stanów w me-
dycynie, który najkrócej można 
scharakteryzować jako rozlewa-

jący się intensywnie stan zapalny.

Galen i Celsius opisali stan zapalny 
jako: rubor (rozszerzenie naczyń krwio-
nośnych), calor (gorączka), dolor (ból), 
tumor (obrzęk, zwiększona przepuszczal-

Sepsa zatrważa 
od czasów 

Hippokratesa

Spolszczone określenie „sepsa” wywodzi się od łacińskiego słowa 
„sepsis”, oznaczającego według Hippokratesa: proces gnicia mięsa, 

ropienia ran, gazy bagienne. Innymi słowy proces psucia się 
niedobrego dla zdrowia, w odróżnieniu od „pepsis”, czyli procesu 

fermentacji – dobrego dla zdrowia, chociażby z racji produkcji wina

ność naczyń), functio laesa (dysfunkcja 
narządowa).

Po odkryciu roli drobnoustrojów w pro-
cesie zakażenia nazwa „sepsis” określała 
ogólnoustrojowe, systemowe zakażenie 
uważane jako „zatrucie krwi” (posocznica), 
zakładając, że sepsa powstaje w wyniku 
inwazji drobnoustrojów rozprowadza-
nych w organizmie przez układ krążenia. 
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teorii tej nie potwierdziły współczesne 
obserwacje. 

zastosowanie antybiotyków, które skutecz-
nie usuwały chorobotwórcze drobnoustroje 
z organizmu, nie chroniło pacjentów przed 
śmiercią z powodu sepsy. dlatego powstała 
koncepcja, że patogeneza sepsy napędza-
na jest poprzez innego rodzaju stymulację 
aniżeli wyłącznie namnażanie się bakterii, 
wirusów czy grzybów chorobotwórczych. 
Potwierdziły to obserwacje częstego wystę-
powania sepsy bez stwierdzenia obecności 
drobnoustrojów we krwi (bakteriemii). do-
piero pod koniec XX wieku na konferencji 
Uzgodnieniowej w Stanach zjednoczonych 
ustalono szereg definicji związanych z ogól-
noustrojową reakcją zapalną i sepsą. 

Wyróżniono kryteria dla 
ogólnoustrojowej reakcji 

zapalnej (SIRS):
 � temperatura ciała powyżej 38º C  

lub poniżej 36º C
 � częstość tętna powyżej 90 uderzeń/

minutę
 � hiperwentylacja lub znaczące zwolnie-

nie oddechu
 � liczba leukocytów powyżej 12 tysięcy lub 

poniżej 4 tysięcy

Jeśli objawy SIrS były wywołane przez po-
dejrzewane lub potwierdzone zakażenie, to 
rozpoznawano sepsę. Jeśli sepsie towarzy-
szyła dysfunkcja organów ważnych dla życia, 
to rozpoznawano zespół ciężkiej sepsy. Jeśli 
w przebiegu sepsy występowało gwałtowne 
obniżenie ciśnienia krwi i utrzymujące się 
podwyższone wartości mleczanów, niere-
agujące na podawanie płynów i wymaga-
jące stosowania leków wazopresyjnych, to 
stan ten określono jako wstrząs septyczny. 
W 2001 r. zwołano kolejną międzynarodową 
konferencję poświęconą definicji sepsy. Nie 
zmieniono zasadniczego podziału stanów 
związanych z sepsą, ale ustalono, że rozpo-
znanie sepsy opiera się na współistnieniu 
z zakażeniem szeregu objawów klinicznych 
i wyników laboratoryjnych, a nie na kryteriach 
SIrS. Żaden z tych parametrów nie jest na 
tyle specyficzny, aby mógł posłużyć do roz-
poznania sepsy, a lekarz opiera rozpoznanie 
na ocenie całego obrazu klinicznego.

dla ciężkiej sepsy ustalono bardziej precy-
zyjne kryteria dysfunkcji narządowej, opie-
rając się na opisanej wcześniej klasyfikacji 
SOFa. Ponieważ w obecnej praktyce kli-
nicznej najbardziej istotna dla określenia 
rokowania pacjentów z sepsą jest obecność 
dysfunkcji narządów, to terminy „sepsa” 
i „ciężka sepsa” są używane naprzemien-

sepsa
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nie. Oczywiste staje się, że używając termin 
„sepsa” myślimy o systemowej reakcji na 
zakażenie, której konsekwencją jest poja-
wienie się objawów dysfunkcji narządowej. 
dlatego, dla wyjaśnienia tej sytuacji, objawy 
dysfunkcji narządów powinny być zawarte 
w nowej definicji sepsy - to znaczy sepsa 
powinna być definiowana jako układowa re-
akcja na zakażenie z obecnością objawów 
dysfunkcji narządów określonego stopnia. 
dopóki jednak ta definicja nie zostanie ofi-
cjalnie wprowadzona przez kolejną konfe-
rencję Uzgodnieniową, ogólnoustrojowe 
zakażenie powodujące wystąpienie niewy-
dolności narządów określać będziemy jako 
„ciężka sepsa”.

Podstawowe badanie oceniające epide-
miologię zespołu ciężkiej sepsy w USa opu-
blikowane zostało w 2001 roku. Wyniki tego 
badania wykazały, że ciężka sepsa występuje 
w USa u ponad 750.000 przypadków rocznie 

(300 na 100.000 populacji rocznie). Ciężka 
sepsa odnotowywana była u 2% przyjmo-
wanych do szpitala i 10% przyjmowanych 
na Oddziały Intensywnej terapii. Połowa ze 
wszystkich zarejestrowanych przypadków 
ciężkiej sepsy leczona była w Oddziałach 
Intensywnej terapii. Śmiertelność w ciężkiej 
sepsie wynosiła około 25%, a we wstrząsie 
septycznym 50%. Badanie hospitalizacji 
z 2 dekad, przeprowadzone w USa, wyka-
zało wzrost częstości występowania przy-
padków sepsy o 8,7% rocznie. Choć wyniki 
leczenia się poprawiają, to narastanie liczby 
przypadków powoduje wzrost ogólnej liczby 
zgonów. dlatego liczba zgonów z powodu 
ciężkiej sepsy jest nieco wyższa od zgonów 
spowodowanych zawałem serca, a znacznie 
wyższa od zgonów z powodu HIV, raka sutka 
czy udarów mózgu.

Ciężka sepsa jest 10 przyczyną śmierci pa-
cjentów w USa. koszty leczenia sepsy rocz-

sepsa

40 Porady z aPtekiwww.poradyzapteki.pl

r e k l a m a



nie przekraczają 14 mld dolarów. Badania 
przeprowadzone w innych krajach wykazały 
mniejszą liczbę występowania ciężkiej sepsy. 
W Niemczech i w Polsce oceniana była 100 
na 100.000 przypadków rocznie. Oceniając 
częstotliwość przypadków ciężkiej sepsy na 
podstawie dostępnych badań przyjęto zało-
żenie, że jej globalne występowanie przekra-
cza 19 mln przypadków rocznie. 

można jednak przypuszczać, że prawdzi-
wa liczba jest znacznie większa, gdyż zespół 
ciężkiej sepsy nie jest właściwie rozpozna-
ny w różnych systemach opieki zdrowotnej. 
W krajach rozwijających się faktyczna ilość 
przypadków ciężkiej sepsy nie jest syste-
matycznie oceniana. Wydaje się, że w tych 
krajach problem sepsy jest jeszcze bardziej 
istotny niż w krajach rozwiniętych, z uwagi na 
powszechność chorób zakaźnych będących 
przyczyną sepsy.

Wielkie badanie epidemiologiczne ePIC II 
wykazało, że drobnoustroje G- są najczęstszą 
przyczyną zakażeń w Oddziałach Intensyw-
nej terapii (62%) w porównaniu z bakteria-
mi G+ (42%). Częstość zakażeń G+ wzrasta 
w niektórych krajach, np. USa. Powszechnie 
rośnie częstość zakażeń grzybiczych jako 
przyczyna ciężkiej sepsy (19%).

Najczęstsze patogeny to:

 � Bakterie G-: Pseudomonas 20%, esche-
richia 16%, klebsiella 13%

 � Bakterie G+: Gronkowiec złocisty 20% 
(mrSa 10%), enterococcus 11%

 � Grzyby: Candida 17%
 � Bakterie beztlenowe: 4,5%

Ciężka sepsa występuje w przebiegu 
zarówno zakażeń pozaszpitalnych, jak 
i szpitalnych (związanych z opieką zdro-
wotną) oraz oddziałowych. W badaniach 
statystycznych najczęstszą przyczyną cięż-
kiej sepsy są zakażenia układu oddechowego 
z częstotliwością dochodzącą do 50% przy-
padków. W badaniach przeprowadzonych 
w Oddziałach Intensywnej terapii w Polsce 
najczęstszą przyczyną sepsy były zakażenia 
wewnątrzbrzuszne.

Przebieg ciężkiej sepsy odbywa się w dwóch 
płaszczyznach. zakażenie powoduje złożo-
ną reakcję organizmu zależną zarówno od 
patogenu (ilość i zakaźność), jak i od cech 
organizmu osoby zakażonej (charakterystyka 
genetyczna, funkcja układu odpornościowego, 
choroby współistniejące). reakcja prozapalna, 
która ukierunkowana jest na wyeliminowanie 
patogenów, może być odpowiedzialna za 
uszkodzenie funkcji organów w ciężkiej sep-
sie, natomiast reakcja antyzapalna - ważna 
dla ograniczenia miejscowego i systemo-
wego uszkodzenia tkanek - może powodo-
wać obniżoną odporność i sprzyjać wtórnym 
zakażeniom. rozwój infekcji polegający na 
gwałtownym namnażaniu się drobnoustro-
jów bardzo silnie wpływa na aktywację układu 

Sepsa nie jest zaraźliwa
To jest zdecydowanie największe nieporozumienie dotyczące sepsy. Sepsą nie można się 
zarazić, ponieważ jest to określenie dotyczące objawów chorobowych towarzyszących 
uogólnionemu zakażeniu. Można natomiast zarazić się bakteriami, wirusami lub grzybami, 
a te, przy sprzyjających okolicznościach, mogą być odpowiedzialne za rozwój sepsy. Nie ma 
szczepionki przeciwko sepsie, są natomiast szczepionki przeciwko niektórym bakteriom, 
które mogą powodować sepsę, np. przeciwko meningokokom lub pneumokokom.

sepsa
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immunologicznego. Poszczególne składowe 
układu obronnego człowieka identyfikują pa-
togeny (np. bakterie) poprzez specyficzne re-
ceptory, wykazują one zdolność identyfikacji 
danych drobnoustrojów niczym czytnik linii 
papilarnych. Na podobnej zasadzie odbywa 
się również identyfikacja uszkodzonych ko-
mórek i tkanek organizmu, do czego dochodzi 
w czasie urazu czy poważnego procesu cho-
robowego, np. rozwoju raka. Sugeruje to, że 
patogeneza niewydolności wielonarządowej 
jest podobna, niezależnie czy przyczyna jest 
septyczna, czy nieseptyczna.

W ciężkiej sepsie dochodzi do zaburzeń 
funkcji układu krzepnięcia prowadzących do 
zespołu wykrzepiania wewnątrznaczyniowe-
go. Inicjuje te zmiany czynnik tkankowy, wy-
korzystując niesprawne działanie systemów 
antykoagulacyjnych: białka C i antytrombiny 
oraz fibrynolizy. Powiązania cząsteczkowe 
między wykrzepianiem a zakażeniem regu-
lują receptory aktywowane przez proteazy. 
Nadmierna aktywność układu krzepnięcia 
zaburza mikrokrążenie w obrębie ukrwienia 
narządów wewnętrznych.

Sepsa - nietypowe  
pierwsze objawy:

 � gorączka lub wręcz przeciwnie - obni-
żona temperatura

 � szybszy oddech
 � przyspieszone tętno
 � ogólne osłabienie
 � rozbicie

Jeśli objawy te występują, szczególnie 
po zabiegu operacyjnym, wyrwaniu zęba 
czy w czasie osłabienia organizmu, natych-
miast należy skontaktować się z lekarzem. 
Warto zaszczepić się przeciwko meningo-
kokom – u niemowląt do 1. roku życia poda-
je się po konsultacji z lekarzem dwie dawki 
szczepionki, dzieciom starszym i dorosłym 
– jedną.

Szybka diagnostyka sepsy 
jest już możliwa w każdym 

gabinecie lekarskim
Od stycznia 2016 roku w europie i Pol-

sce pojawiła się nowa technologia diagno-
styczna, umożliwiająca szybkie badanie 
prokalcytoniny - czułego markera sepsy. 
dotychczas tego typu badania były wy-
konywane tylko w dobrze wyposażonych 
laboratoriach dużych szpitali. Badanie 
wykonywane jest przy pomocy innowacyj-
nego, zminiaturyzowanego urządzenia 
diagnostycznego labgeo IB-10, umożli-
wiającego ilościowe badanie prokalcyto-
niny bezpośrednio w gabinecie lekarskim, 
przychodni, szpitalnym oddziale ratunko-
wym, izbie przyjęć nawet najmniejszego 
szpitala oraz karetce pogotowia ratunko-
wego. Pomiar jest całkowicie zautomaty-
zowany, a wynik badania otrzymujemy już 
w ciągu 20 minut od pobrania krwi. Jakość 
i wiarygodność testu prokalcytoninowego, 
wykorzystywanego w urządzeniu labgeo 
IB-10, została potwierdzona w wielu ba-
daniach klinicznych.

Każdy może zachorować na sepsę
Prawda jest przykra – zachorować może każdy. Szczególnie jednak narażeni są ci, których 
układ odpornościowy nie jest w pełni sprawny (dzieci, osoby starsze i przewlekle chorzy) lub 
osłabiony (stresem, niewłaściwym odżywianiem). Do grupy zwiększonego ryzyka należą też 
ci, którzy mają wykonywane zabiegi inwazyjne. Choroba rozwija się bardzo szybko, stąd tak 
ważne jest szybkie jej rozpoznanie i natychmiastowe podjęcie leczenia w szpitalu.

sepsa
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Sepsa: leczenie

leczenie polega na podaniu jak naj-
szybciej antybiotyków (w czasie pierw-
szych godzin objawów), płynów, leków 
nasercowych i przeciwzakrzepowych. 
Najważniejsze jest jednak ustalenie, jaki 
drobnoustrój spowodował sepsę, a więc 
wykonanie posiewów krwi. Szuka się tak-
że pierwotnego źródła zakażenia w or-
ganizmie: ropni lub stanów zapalnych. 
Najczęściej we krwi udaje się wykryć 
drobnoustrój odpowiedzialny za sepsę, 
co ułatwia postępowanie terapeutycz-
ne. Jednak w około 30% przypadków nie 
udaje się potwierdzić (zidentyfikować) 
badaniem bakteriologicznym rodzaju 
zakażenia. W takich sytuacjach również 
szybko podejmuje się terapię antybio-
tykami o szerokim spektrum działania. 
Bardzo ważne jest zachowanie zasad 

antybiotykoterapii, w szczególności od-
noszących się do ustalenia optymalnego 
poziomu dawkowania, warunkującego 
ograniczenie namnażania się patogenów 
w najkrótszym czasie.

sepsa
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Woda
źródłem życia

Woda jest najbardziej pierwotną i powszechnie 
występującą substancją. Spełnia wyjątkowo 

ważną rolę w procesie powstawania oraz 
rozwoju wszelkiego życia
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W szystkie, dosłownie 
wszystkie procesy za-
chodzące na naszej pla-
necie uzależnione są od 

obecności wody krążącej ciągle w zamknię-
tym obiegu – począwszy od wpływu na kli-
mat po warunkowanie rozwoju i utrzymania 
wszelkiego życia. Woda występuje nie tylko 
wszędzie wokół nas: w deszczu, chmurach, 
oceanach, lecz również w naszym organi-
zmie. Woda jest praśrodowiskiem wszelkie-
go życia i wchodzi nie tylko w skład każdej 
żywej komórki, lecz stanowi także wyjątkowo 
ważny składnik środowiska zewnętrznego.

Woda jest rozpuszczalnikiem związków 
ustrojowych i niezbędnym uzupełnieniem 
pokarmu wszystkich organizmów. Uczest-
niczy w przebiegu większości reakcji me-
tabolicznych, stanowi środek transportu 

wewnątrzustrojowego: np. produktów prze-
miany materii, substancji odżywczych, 
hormonów, enzymów, a także reguluje tem-
peraturę. Stanowi płynne środowisko nie-
zbędne do usuwania końcowych produktów 
przemiany materii. Woda stanowi średnio 
70% masy ciała dorosłego człowieka. rola 
wody w organizmie to również regulacja ci-
śnienia tętniczego, utrzymanie odpowiedniej 
temperatury ciała, oczyszczanie organizmu 
z toksyn. Właściwa podaż wody łagodzi obja-
wy dolegliwości takich jak wzdęcia, zaparcia, 
bóle brzucha, biegunki.

lekarze i dietetycy zalecają nam abyśmy 
pili przynajmniej 2-3 litry płynów dziennie, 
ale ilość ta powinna się zwiększyć latem i 
przy intensywnym wysiłku fizycznym. Brak 
jedzenia, które uchodzi za podstawę bytu 
człowieka, nie jest tak dotkliwy jak niedobór 

woda źródłem życia
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płynów. Bez pożywienia możemy bowiem 
przeżyć nawet miesiąc, a brak wody zabija 
już po kilku dniach. każdego dnia organizm 
człowieka traci około 2,5 litra wody. Jej utrata 
następuje na kilka sposobów – ciało wydala 
wodę z moczem i potem, a także przez płuca, 
układ pokarmowy i skórę. Chcąc uzupełnić 
braki wody w organizmie i nie doprowadzić 
do odwodnienia, należy pić dużo wody. Naj-
lepsze są pierwotnie czyste naturalne wody 
źródlane i mineralne. 

Naturalne wody mineralne zawierające 
zwiększoną ilość składników mineralnych 
występują w różnych miejscach na ziemi. 
my mamy to szczęście, że nasz kraj jest bo-
gaty w źródła tych wód. Niektóre źródła wód 
mają podwyższony poziom danych skład-
ników mineralnych, przez co ich podawanie 
człowiekowi w odpowiednich proporcjach 
może wspomagać leczenie lub całkowicie 
eliminować różne schorzenia.

Wybierając wodę do picia, należy zwró-
cić uwagę na jej skład mineralny podany na 
etykiecie i ocenić czy ilość zawartych w niej 
składników mineralnych jest odpowiednia 
do uzupełnienia bilansu tych składników 
w naszej diecie. 

Punktem wyjścia jest w tym 
przypadku, poza poziomem 

ogólnej mineralizacji, 
zawartość poszczególnych 

składników w wodzie. 

Najbardziej wartościowe dla 
zdrowia z tego powodu są wo-
dy wysokozmineralizowane, 
o ogólnej mineralizacji ponad 

1500 mg/l, które mogą wzbogacać 
naszą dietę o znaczące ilości poszczegól-
nych składników mineralnych. 

1.
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Najbardziej wartościowe dla orgaNizmu 
składNiki miNeralNe, które możNa zNaleźć 

w NaturalNej wodzie miNeralNej to: 
magNez, wapń, sód, chlorki, siarczaNy 
i wodorowęglaNy oraz w Niektórych 

wodach także jod, fluor i żelazo. od ilości 
tych składNików w wodzie zależy ich 

oddziaływaNie Na Nasz orgaNizm.

ków mineralnych, które kwalifikowałyby je do 
grupy wód mających znaczenie fizjologiczne, 
a więc nie mają z tego powodu znaczenia 
zdrowotnego (są rozpuszczalnikami – a więc 
mają niekorzystne działanie zdrowotne). 
Jednak ze względu na swoją pierwotną czy-
stość, są doskonałym środkiem spożywczym 
do przyrządzania posiłków, zwłaszcza dla 
niemowląt, przyrządzania soków do picia 
i napojów, parzenia kawy, herbaty i ziół itp. 

aby racjonalnie korzystać z możliwości 
zdrowotnych, jakie dają naturalne wody mi-
neralne, potrzebna jest duża wiedza i świa-
domość, abyśmy umieli wybrać takie, które 
mogą służyć naszemu zdrowiu. Wybierając 
wodę warto zwrócić uwagę na zawartość ma-
gnezu i wapnia. Niedobór tych pierwiastków 
w organizmie często wynosi nawet 30 %. aby 
woda miała właściwości zdrowotne powinna 
zawierać 50 mg magnezu i 150 mg wapnia. 
taka ilość składników mineralnych jest ko-
rzystna dla naszego organizmu.

zastanówmy się jeszcze, jakie znaczenie 
dla naszych organizmów mają poszczególne 
pierwiastki i związki chemiczne, które znaj-
dują się w wodach mineralnych.

MAGNEZ to pierwiastek, który odpowia-
da za prawidłowe działanie układu odpor-

Natomiast wody średniozmi-
neralizowane o ogólnej minera-
lizacji od 500-1500 mg/l mogą 

spełniać funkcję profilaktyczną 
i wspomagającą naszą dietę. 

Wody niskozmineralizowane 
i bardzo niskozmineralizowa-
ne o mineralizacji poniżej 500 
mg/l nie posiadają niestety takiej 

zawartości poszczególnych składni-

2.

3.
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nościowego i wspierający układ nerwowy. 
Przeciwdziała stresowi i łagodzi stany napię-
cia nerwowego. Uczestniczy w 30 reakcjach 
biochemicznych organizmu. zapobiega 
miażdżycy, zawałowi. dziennie potrzebuje-
my około 300 mg magnezu.

WAPń natomiast to podstawowy budulec 
kości i zębów. ma korzystny wpływ na prze-
mianę materii, odpowiada za prawidłową 
pracę serca, działa antyalergicznie, zapo-
biega osteoporozie. Ponadto uczestniczy 
w krzepnięciu krwi i pomaga przy leczeniu 
stanów zapalnych. dziennie potrzebujemy 
około 800–1200 mg.

WODOROWęGLANY to grupa związków 
chemicznych , wodorosoli kwasu węglowe-
go. W dzisiejszych czasach niewielką uwagę 
przywiązuje się do wodorowęglanów znajdu-
jących się w wodzie mineralnej, a mają one 
duże znaczenie dla organizmu człowieka 
i dają najbardziej odczuwalne efekty prawie 
bezpośrednio po wypiciu. Wodorowęglany 
alkalizują kwasy żołądkowe i są korzystne dla 
osób cierpiących na nadkwasotę przynosząc 
ulgę w tych dolegliwościach. 

Wody o wysokim poziomie wodorowęglanów 
wpływają korzystnie na ustrój w początko-
wych stadiach cukrzycy. Przyczyniają się do 
obniżenia zawartości cukru we krwi i moczu, 
obniżają wydzielania acetonu i korzystnie 
wpływają na działanie insuliny oraz regulują 
pH krwi. Natomiast wód zawierających duże 
ilości wodorowęglanów, powyżej 600 mg/l 
nie powinni pić w dużych ilościach ludzie ma-
jący niedokwasotę, a ponad 1000 mg/l tylko 
ludzie zdrowi, ale w ograniczonych ilościach. 

kolejnymi związkami znajdującymi się w wo-
dach są SIARCZANY. Stymulują one funk-
cje wydzielnicze wątroby. Przyspieszają 
perystaltykę jelit. Wody o dużej zawartości 
siarczanów (250-650 mg/l) zaleca się przy 
skłonnościach do zaparć i niestrawności. Po-
winny być spożywane systematycznie przed 
posiłkami. W dużych dawkach mogą jednak 
działać przeczyszczająco.

SóD jest pierwiastkiem, który sprawia, że za-
równo jego nadmiar, jak i brak mogą wpływać 
niekorzystnie na nasz organizm. Nadmiar 
zatrzymuje wodę w organizmie i powoduje 
wzrost ciśnienia krwi, natomiast niedobór 
może prowadzić do osłabienia lub odwod-
nienia organizmu. Ponadto sód pomaga 
we wchłanianiu składników odżywczych 

woda źródłem życia
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wody leczNicze przyNoszą 
ulgę w wielu chorobach 

oraz wpływają w istotNy sposób 
Na fizjologię orgaNizmu

w trakcie trawienia. Osoby chore na cukrzycę 
powinny wybierać wodę o zawartości sodu 
poniżej 200 mg/l.

Szczególnie cenne są źródła z wodami 
leczniczymi, które mają różną minera-
lizację, ale najczęściej zawierają ponad 
4000 mg składników mineralnych, a są 
nawet takie do 24 000 mg/l. Wody lecz-
nicze przynoszą ulgę w wielu chorobach 
oraz wpływają w istotny sposób na fizjolo-
gię organizmu. W zależności od zawartości 
składników mineralnych i ich wzajemnych 
proporcji poprawiają metabolizm, łagodzą 
dolegliwości żołądkowe, albowiem mogą 
neutralizować albo zakwaszać treść żołądka, 
pomagają też leczyć nerki gdyż wpływają na 
zwiększenie lub ograniczenie wydzielania 
moczu oraz mogą zmienić jego pH. Wody 
lecznicze przyspieszają pracę jelit, wpływają 
na gospodarkę wodno-elektolitową, uzupeł-
niają niedobór określonych minerałów oraz 
walczą z cukrzycą. Przy wyborze wody lecz-
niczej nie wolno kierować się tylko smakiem 
czy opinią innych, ponieważ takie postępo-

wanie jest dość ryzykowne. to, że konkretna 
woda komuś pomogła, nie znaczy, że pomoże 
także innej osobie. Jeśli się ją źle dobierze 
lub przedawkuje, zamiast poprawić samo-
poczucie i zdrowie, może nawet zaszkodzić. 
lecznicze wody mineralne mają silne działa-
nie farmakodynamiczne, dlatego mogą być 
stosowane tylko według wskazań lekarskich. 

Wody źródlane, mineralne i lecznicze po-
chodzą z podziemnych zasobów i są czyste 
pod względem mikrobiologicznym i che-
micznym. Pijmy wody mineralne bo to klucz 
do zdrowia i urody. W upalne dni miejmy ją 
zawsze przy sobie i nie dopuszczajmy do 
odwodnienia. Wybierajmy wodę o dużej 
zawartości minerałów ponieważ nie tylko 
nawodnimy nasz organizm, ale i unikniemy 
niedoboru cennych minerałów. Woda jest 
jedynym napojem, który tak naprawdę gasi 
nasze pragnienie.

woda źródłem życia
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Toksoplazmoza to powszechna, pasożytnicza 
choroba zakaźna występująca na całym świecie. 
Jest chorobą wywoływaną przez pierwotniaki 
(Toxoplasma gondii). Te niewielkie pasożyty 

rozwijają się początkowo np. w ciele myszy, skąd 
zarażają koty. Koty z kolei zakażają środowisko 

człowieka i zwierzęta hodowlane drogą kału.

Toksoplazmoza

K oty wydalają pierwotniaki z ka-
łem w formie przetrwalników 
- oocystów, które są odporne 
na czynniki środowiska i mo-

gą przetrwać w ziemi ponad rok. zakażamy 
się nimi przede wszystkim drogą brudnych 
rączek małych dzieci i dalej przez ich usta 
- drogą pokarmową. zresztą każdy mający 
kontakt z zanieczyszczoną kocim kałem 
ziemią może przynieść oocysty pasożytów 
np. w brudzie pod paznokciami i zakazić ni-
mi owoce lub inne pokarmy. Ok. 50% osób 
posiada dodatnie przeciwciała świadczące 
o przebyciu toksoplazmozy. Podstawowe 
niebezpieczeństwo choroby wynika z moż-
liwości powodowana zarażeń wrodzonych 
w czasie ciąży oraz reaktywacji choroby 
u osób w sytuacji obniżenia odporności.

Formy przetrwalnikowe toxoplasma gondii 
i tysiące pasożytów w stanie uśpienia pozo-
stają w tkankach ptaków i ssaków przez całe 

życie żywiciela. Stąd zakażenie pierwotnia-
kiem może nastąpić także przez spożywa-
nie surowego lub niedogotowanego mięsa 
pochodzącego z zarażonych zwierząt. Źró-
dłem zakażonego mięsa mogą być świnie, 
owce, kozy i drób. Należy jednak pamiętać, 
że już parominutowe gotowanie produktów 
w temperaturze 66°C lub pozostawienie 
ich na dobę w zamrażarce zabija pasożyta. 
Niestety nie dotyczy to odpornych na tem-
peraturę oocyst pochodzących z kału kotów, 
ostatecznych żywicieli pasożyta. mogą one 
być dowolnie przenoszone przez wiatr i wo-
dę, zakażają ponownie człowieka i zwierzę-
ta hodowlane, a przeżywają mrożenie czy 
podgrzewanie.

Większość zarażonych osób nie ma świa-
domości, że przebyło toksoplazmozę, gdyż 
najczęściej choroba przebiega bezobjawowo 
(90% przypadków nie ma żadnych objawów). 
Pasożyt najczęściej umiejscawia się w mię-
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śniach, ośrodkowym układzie nerwo-
wym oraz w oku. efektem inwazji jest 
miejscowa reakcja zapalna powodu-
jąca gorączkę, ból głowy, czasami po-
większone węzły chłonne czy wysypkę 
oraz możliwość powstania cyst, które 
utrzymują się do końca życia – nie po-
wodując objawów.

W zależności od okresu 
i sposobu zarażenia 
wyróżniamy 
toksoplazmozę nabytą oraz 
toksoplazmozę wrodzoną.

O toksoplazmozie nabytej mó-
wimy wtedy, gdy do zakażenia 
dochodzi po urodzeniu i może 
ona dotyczyć ludzi ze wszyst-
kich grup wiekowych. W naszym 
klimacie najczęściej dochodzi 
do zakażenia w dzieciństwie lub 
we wczesnej młodości. Układ 
immunologiczny dziecka jest wy-
starczająco sprawny już od chwili 
urodzenia. zdrowy noworodek, 
rodząc się, przechodzi z jałowe-
go środowiska macicy do środo-
wiska zewnętrznego, gdzie styka 
się z miliardami bakterii i nie 
zagraża to jego zdrowiu. 
Układ odpornościowy doj-
rzewa całkowicie przez 
dwa pierwsze lata życia 
i po tym okresie przebieg 
toksoplazmozy nabytej nie 
różni się od obserwowanego u do-
rosłych. zdrowe niemowlęta i małe 
dzieci zakażone toksoplazmozą po 
urodzeniu, co zdarza się bardzo rzadko, 
chorują zdecydowanie łagodniej niż przy za-
każeniu wrodzonym. Nabyta toksoplazmoza 
przebiega u zdrowych osób najczęściej zu-
pełnie bezobjawowo, rzadziej niecharaktery-
stycznie (gorączka z powiększeniem węzłów 

chłonnych) i ustępuje samoistnie bez lecze-
nia. toksoplazmoza nabyta wyjątkowo rzad-
ko daje u zdrowych osób powikłania oczne 
i mózgowe (<1%). toksoplazmozą można 
zarazić się tylko raz w życiu.
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Występowanie toksoplazmozy wrodzonej 
szacuje się na 1-4 przypadki na 1000 no-
worodków. W Polsce rocznie stwierdza się 
około 200-400 przypadków toksoplazmo-
zy wrodzonej. zakażenie płodu następuje 
głównie w czasie czynnej infekcji u matki. 
Należy podkreślić, że do zarażenia płodu do-
chodzi tylko w przypadku tzw. pierwotnego 
zarażenia, czyli wtedy, kiedy kobieta w ciąży 
nie chorowała wcześniej na toksoplazmozę. 
możliwość zakażenia płodu wzrasta z czasem 
trwania ciąży, zależy od przepuszczalności 
łożyska, zjadliwości pasożyta, stanu układu 
odpornościowego matki i płodu. zarażenie 
płodu następuje zwykle kilka tygodni po za-
rażeniu matki. Im w późniejszym okresie 
ciąży choruje matka, tym krótszy jest czas 
potrzebny do zakażenia płodu, ale stopień 
ciężkości choroby jest odwrotnie propor-
cjonalny do okresu ciąży, w którym nastąpi-
ło zakażenie u matki. Na przebieg kliniczny 
choroby u dziecka z toksoplazmozą wrodzo-
ną nie ma wpływu to, czy u zakażonej matki 
występowały jakiekolwiek objawy kliniczne 
choroby, czy też zakażenie miało przebieg 
całkowicie bezobjawowy. Płody zakażone we 
wczesnym okresie (I trymestr ciąży) ulegają 
zwykle poronieniu lub umierają w okresie 
noworodkowym z powodu różnych zmian 
patologicznych wywołanych zakażeniem. 

zakażenie płodu w środkowym lub ostat-
nim trymestrze ciąży może doprowadzić do 
skutków o nasileniu od bezobjawowych lub 
skąpoobjawowego przebiegu do wystąpie-
nia różnych ciężkich objawów klinicznych.

Należy zaznaczyć, że najczęściej tokso-
plazmoza wrodzona może występować jako 
postać bezobjawowa. Najgorsze jest jed-
nak to, że jeśli bezpośrednio po porodzie 
nie widać objawów toksoplazmozy to wcale 
nie oznacza, że nie mogą wystąpić później. 
W skrajnych przypadkach zmiany chorobowe 
mogą pojawić się w następnych miesiącach, 

latach, a nawet w wieku dojrzałym (dotyczy 
to głównie zmian w narządzie wzroku).

Klasyczne objawy 
toksoplazmozy wrodzonej to:

 � tak zwana triada Sabina-Pinkertona: za-
palenie siatkówki i naczyniówki; zwap-
nienia śródczaszkowe; wodogłowie lub 
małogłowie

 � powiększenie wątroby i śledziony
 � skaza krwotoczna
 � żółtaczka
 � oczopląs
 � opóźnienie rozwoju umysłowego, pa-

daczka, zaburzenia mowy

W pozostałych przypadkach 
toksoplazmoza może 

przebiegać jako postać:
 � węzłowa – powiększenie węzłów chłon-

nych, przede wszystkim okolicy szyi; cza-
sami może też wystąpić gorączka, ogólne 
złe samopoczucie, bóle głowy czy mięśni;

 � oczna – rzadko jako wynik zarażenia pier-

toksoplazmoza
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wotnego; przebiega najczęściej pod po-
stacią zapalenia siatkówki i naczyniówki 
oka; objawia się podwójnym widzeniem, 
zwiększoną wrażliwością na światło, a na-
wet czasami światłowstrętem: przebiega 
z okresami remisji i zaostrzenia, efektem 
końcowym może być znaczne osłabienie 
ostrości widzenia lub jego całkowita utra-
ta. toksoplazmoza oczna może pojawić 
się nawet 10 do 20 lat po urodzeniu;

 � uogólniona – dotyczy głównie osób ze 
znacznym spadkiem odporności gdzie 
obserwuje się zmiany w płucach, wątro-
bie czy mięśniu sercowym;

 � mózgowa – efekt reaktywacji zaka-
żenia u osób ze spadkiem odporno-
ści (np. w przebiegu aIdS) – przebiega 
pod postacią zapalenia mózgu i opon 
mózgowo-rdzeniowych.

zakażenie pierwotniakiem toksoplasma 
gondii jest bardzo rozpowszechnione, dla-

tego zapobieganie tej chorobie powinno być 
wszechstronne. do działań profilaktycznych, 
ograniczających możliwość szerzenia się 
inwazji pierwotniaka, należą: edukacja zdro-
wotna społeczeństwa, prowadzenie szeroko 
zakrojonych badań serologicznych wśród 
kobiet ciężarnych, krwiodawców, wykony-
wanie przesiewowych badań serologicznych 
u noworodków.

Chcąc doprowadzić do rozpoznania tok-
soplazmozy należy wykonać specjalny test 
na oznaczenie swoistych przeciwciał Igm 
i IgG przeciw toksoplazmozie. Najpierw we 
krwi pojawiają się przeciwciała Igm tok-
soplazmozy, dlatego wynik pozytywny na 
te przeciwciała oznacza, że osoba została 
niedawno zarażona. W tym przypadku na-
leży niezwłocznie zgłosić się do lekarza 
w celu podjęcia leczenia. Przeciwciała IgG 
toksoplazmozy pojawiają się później i pozo-
stają do końca życia. Gdy przeprowadzimy 

toksoplazmoza
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test, a wynik będzie pozytywny na obecność 
przeciwciał IgG toksoplazmozy, to będzie 
świadczyło o dawnym zakażeniu i nabyciu 
odporności na toksoplazmozę. kobiety przed 
zajściem w ciążę i chorzy na aIdS powinni 
mieć ten test wykonywany rutynowo. Chcąc 
mieć pewność, test należy potwierdzić. Cza-
sami wymaga to wielu specjalistycznych 
badań, włącznie z tomografią komputerową 
i biopsją mózgu. W toksoplazmozie ocznej 
niezbędne jest oczywiście oglądanie dna 
oka. Sumując powyższe badania z obra-
zem klinicznym, czyli objawami zgłaszanymi 
przez osobę chorą i nieprawidłowościami 
stwierdzanymi w gabinecie lekarza, można 
z dużym prawdopodobieństwem wykluczyć 
bądź potwierdzić toksoplazmozę.

Leczenie toksoplazmozy polega głów-
nie na podawaniu antybiotyków. Stosuje 
się także leki przeciwpasożytnicze, jed-
nak wad rozwojowych u noworodka nie 
da się wyleczyć.

W ramach 
prowadzonej 

edukacji zdrowotnej 
ludzie powinni 

być informowani 
o zasadach 

zapobiegania chorobie, 
są one następujące:

 � właściciele kotów powinni 
dbać o to, by przebywały one 
wewnątrz mieszkań

 � pojemniki z kocimi odcho-
dami powinny być codzien-
nie opróżniane i czyszczone 
(czynności te najlepiej wyko-
nywać w rękawiczkach)

 � kobiety ciężarne w ogóle nie 
powinny mieć kontaktu z ko-
cimi odchodami

 � koty powinny otrzymywać tyl-
ko gotowane mięso lub suchą 
karmę, powinno się ograni-
czyć polowanie kota na in-
ne zwierzęta (głównie dzikie 
gryzonie)

 � piaskownice i miejsca za-
baw dzieci powinny być bez-
względnie chronione od 
zanieczyszczenia kocimi 
odchodami

 � w czasie przyrządzania posił-
ków mięsnych należy zakładać 
rękawice lub dokładnie myć 
ręce po skończeniu pracy

 � należy unikać spożywania su-
rowego mięsa i mleka

 � prace w ogrodzie należy wyko-
nywać w rękawiczkach

 � warzywa należy myć dokładnie 
przed spożyciem.

toksoplazmoza
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Tarczyca 
i jej hormony

Tarczyca jest niewielkim gruczołem o ogromnym 
znaczeniu. Nigdy nie boli i nie da wprost sygnału, że 

trzeba się nią zaopiekować. Potrafi jednak wywołać tak 
nietypowe objawy, że trzeba się nagłowić, aby dociec, 

że o nią właśnie chodzi. Tarczyca to bardzo ważny, choć 
często bagatelizowany organ.
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T arczyca to nieparzysty narząd 
wydzielania wewnętrznego, 
który znajduje się na przed-
niej powierzchni szyi. 

leży bezpośrednio pod skórą, więc jest 
bardzo łatwo dostępna dla badania palpa-
cyjnego. Swoim kształtem przypomina nie-
co motyla. Jest zbudowana z dwóch płatów, 
które są złączone ze sobą wąską cieśnią. 
tarczyca poprzez tak zwane komórki pęche-
rzykowate produkuje ważne dla prawidło-
wego funkcjonowania organizmu hormony: 
tyroksynę oraz trójjodotyroninę. z kolei jej 
komórki okołopęcherzykowe odpowiada-
ją za produkcję kalcytoniny, która reguluje 
pracę nerek i wpływa na gospodarkę wap-
niowo-fosforową. tarczyca z racji tego, że 
produkuje niezbędne dla życia hormony, jest 
bardzo bogato unaczyniona, a zaopatrujące 
ją gałęzie tętnicze odchodzą od głównych 
tętnic szyjnych, dlatego przy chorobowym 
przeroście tego gruczołu często po przyło-
żeniu słuchawki lekarskiej można wysłuchać 
szmer krwi przepływającej przez tarczycę.

każdy gruczoł wydzielania wewnętrznego, 
aby poprawnie funkcjonować, musi podlegać 
specjalnym mechanizmom regulacyjnym. 
dotyczy to także tarczycy. Synteza i wydziela-
nie hormonów tarczycowych reguluje hormon 
tyreotropowy, w skrócie oznaczany jako tSH, 
który wydzielany jest przez przysadkę mózgo-
wą. Niskie stężenie hormonów tarczycy jest 
bodźcem do wydzielania tSH przez przysad-
kę, natomiast ich wysoki poziom hamuje to 
wydzielanie. Układ taki nazywany jest sprzę-
żeniem zwrotnym. Nad wydzielaniem przez 
przysadką mózgową hormonu tSH czuwa 
podwzgórze. Jest to obszar położony w głę-
bi mózgu, blisko jego podstawy, który jest 
naczelnym ośrodkiem sterującym wydzie-
laniem większości gruczołów. W przypadku 
tarczycy niski poziom hormonów tarczyco-

wych pobudza podwzgórze do wydzielania 
hormonu o nazwie tyreoliberyna, w skrócie 
trH, który następnie pobudza przysadkę do 
wydzielania tSH i w ten sposób stymuluje 
tarczycę do produkcji hormonów. 

 tarczyca spełnia wiele ważnych funkcji 
w organizmie ludzkim dzięki hormonom, 
które produkuje. Przede wszystkim wpływa 
na prawidłowy rozwój organizmu, odpowiada 
między innymi za właściwy przebieg proce-
su dojrzewania i stymuluje wzrost. reguluje 
pracę układu pokarmowego, nerwowego oraz 
kostnego. ma również wpływ na gospodarkę 
wodną, lipidową oraz wapniowo-fosforano-
wą. Poza tym zarządza tempem przemian 
metabolicznych.

Obecność hormonów tarczycy dla pra-
widłowego rozwoju i życia człowieka jest 
niezbędna. Brak ich już w życiu płodo-
wym zaburza wzrost płodu i rozwój mó-
zgu. Niedobór hormonów tarczycy u dzieci 
może być przyczyną niedorozwoju umysło-
wego (kretynizmu) i ciężkiego niedorozwoju 
kośćca. mają one dwa podstawowe kierunki 
działania, a mianowicie zwiększają syntezę 

Warto 
wiedzieć
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białek we wszystkich tkankach ustroju oraz 
wpływają na zwiększenia zużycia tlenu, czyli 
zwiększają przemianę materii. 

Najprościej mówiąc działanie tyroksyny 
i trójjodotyrozyny polega na pobudzaniu 
aktywności na poziomie komórkowym. Po-
nadto stymulują one rozwój ośrodkowego 
układu nerwowego, pobudzają wchłanianie 
węglowodanów oraz regulują metabolizm 
cholesterolu. mają także pobudzający wpływ 
na kurczliwość włókien mięśniowych.

do ich syntezy niezbędny jest jod, który 
obecny jest w produktach żywnościowych 
(głównie produkty morza, woda, jodowana 
sól) Jego zawartość w wodzie i żywności nie 
pochodzącej z morza jest stosunkowo mała 
i zależy od jego stężenia w glebie. aż 80% 
tego pierwiastka w organizmie znajduje się 
w tarczycy. Przeciętne dobowe zapotrzebo-
wanie organizmu na jod wynosi około 150 
- 200 mikrogramów. Ponieważ organizm 
ludzki tego pierwiastka nie potrafi wytwo-
rzyć, musi być mu dostarczany wraz z poży-
wieniem. ta właśnie zależność od czynnika 
zewnętrznego, jakim jest jod, wyróżnia tar-
czycę od innych gruczołów dokrewnych. 
komórki tarczycy potrafią wychwytywać jod 
z krwi (dokąd trafia z przewodu pokarmowe-
go), zagęszczać go i magazynować. 

Niedobór jodu w po-
żywieniu jest w naszym 
kraju główną przyczy-
ną wystąpienia wola 
obojętnego, czyli po-
większenia tarczycy 
przebiegającego z jej 
normalną czynnością 

wydzielniczą (poziom hormonów we krwi 
jest w normie). 

Najczęściej o powiększeniu tarczycy do-
wiadujemy się od znajomych, którzy łatwiej 

mogą zauważyć powiększenie obwodu szyi, 
który może wystąpić w niedoczynności lub 
niedoborze jodu. Czasami powiększeniu 
tarczycy może towarzyszyć ból, który prze-
ważnie występuje w stanach zapalnych. Po-
zostałe objawy zależą od tego czy występuje 
nadczynność lub niedoczynność tarczycy 
i mogą dotyczyć wielu układów. 

Objawy

typowymi objawami nadczynności tar-
czycy są okresowe napady kołatania serca, 
nadpobudliwość nerwowa, uczucie niepo-
koju, wzmożona potliwość, drżenie rąk, bez-
senność, osłabienie, biegunki, płaczliwość, 
wybuchowość, obrzęki stóp i podudzi. Oso-
ba chora na nadczynność pomimo wzrostu 
apetytu chudnie oraz promienieje ciepłem 
co wyczuwa się nawet bez dotykania. Wy-
starczy potrzymać rękę na wysokości 1-2 
centymetrów ponad skórą. zakłócenia cyklu 
miesięcznego lub przerwa w miesiączko-
waniu dopełniają obrazu choroby u kobiet. 
W niektórych chorobach przebiegających 
z nadczynnością, na przykład w chorobie Ba-
sedowa, mogą dołączyć się objawy oczne jak 
podwójne lub nieostre widzenie, wytrzeszcz 
gałek ocznych, zapalenie spojówek, łzawie-
nie i światłowstręt. 

Przyczyny

Najczęściej nadczynność wywołana jest 
przez gruczolaki tarczycy, chorobę Grave-
sa-Basedowa o podłożu immunologicznym 
oraz wole guzkowe nadczynne. Przyczyna 
choroby Graves-Basedowa nie jest do końca 
wyjaśniona. Na pewno ważną rolę w patoge-
nezie odgrywają uwarunkowania genetyczne. 
U około 15% chorych schorzenie to wystę-
puje także wśród innych członków ich rodzin. 

Jest to choroba autoimmunologiczna czy-
li spowodowana pewnym defektem układu 

tarczyca i jej hormony
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dr n.med. Mariusz Tracz, Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych WUM
Artykuł powstał w ramach współpracy z Roche Diabetes Care Polska sp. z o.o.

Jakie znaczenie ma samokontrola glukozy we krwi?
Cukrzyca to grupa chorób charakteryzująca się podwyższonym 
stężeniem glukozy we krwi. Optymalna kontrola stężeń gluko-
zy we krwi i innych czynników ryzyka zmniejsza ryzyko rozwoju  
i progresję przewlekłych powikłań cukrzycy. Jednym z warunków 
uzyskania dobrych wyników jest aktywny udział osoby chorej w jej 
leczeniu na co dzień. Podstawowe elementy samokontroli/samo-
opieki to: właściwe żywienie, umiejętność doboru odpowiedniego 
wysiłku fizycznego (zgodnie z zaleceniem lekarza), samodzielne 
badanie stężenia glukozy we krwi, prawidłowe wstrzykiwanie in-
suliny i umiejętność modyfikacji jej dawek, analiza popełnionych 
błędów, obserwacja objawów i umiejętność postępowania pod-
czas hipoglikemii (niedocukrzenia) i hiperglikemii (czyli za duże-
go stężenia glukozy we krwi), pielęgnacja stóp, pomiary ciśnienia 
tętniczego, pomiary masy ciała, prowadzenie dzienniczka samo-
kontroli (tradycyjnego lub elektronicznego). Dzięki samodziel-
nemu badaniu glukozy we krwi przy pomocy glukometru mo-
żesz lepiej zrozumieć swoją chorobę, ocenić, czy cukrzyca jest 
dobrze wyrównana o różnych porach doby, jaki wpływ na stęże-
nie glukozy we krwi mają spożywane posiłki, aktywność fizyczna 
i inne czynniki (np. dodatkowa inna choroba), co może pomóc  
w optymalizacji terapii / jej modyfikacji.

Kilka ważnych zasad:

Ważna jest dokładność wykonywanych badań (Twój glukometr 
powinien spełniać odpowiednią normę ISO), używaj glukometru 
zgodnie z instrukcją producenta. Ważne jest aby wykonywać 
badania o właściwych porach, we właściwych sytuacjach,  
z określoną częstością tak, aby uzyskać niezbędne infor-
macje, które pomogą w podejmowaniu codziennych de-
cyzji. Dlatego przed przystąpieniem do samodzielnego badania 
glukozy we krwi za pomocą glukometru ustal z lekarzem Twój 
indywidualny plan badań. Ustal jakie powinny być Twoje 
docelowe wartości stężenia glukozy we krwi o różnych 
porach (na czczo i przed posiłkami, po posiłkach*, przed snem  
i w nocy, w innych sytuacjach życia codziennego**). Ustal z le-
karzem jakie stężenia glukozy we krwi są dla Ciebie za 
niskie a jakie za wysokie, oraz jak postępować w przypadku 
za wysokich wartości stężenia glukozy we krwi (hipergli-
kemii) i niedocukrzenia (hipoglikemii) i jak im zapobiegać. 
Zapisuj w sposób systematyczny wyniki badań (w formie, 
która jest dla ciebie najbardziej optymalna). Na każdą wizytę 
u lekarza przynieś swój glukometr. Naucz się jak analizo-
wać i interpretować wyniki: staraj się zaobserwować w życiu 
codziennym, co wpływa na stężenie glukozy we krwi. 

Tekst jest wersją uzupełnioną wcześniej publikowanego artykułu, jest oparty/ zawiera fragmenty ulotek/materiałów edukacyjnych: M. Tracz: „Cukrzyca – podstawowe informacje”, „Znaczenie 
samokontroli w terapii cukrzycy”, „Strukturalne monitorowanie glikemii”: z serii: Życie z cukrzycą, M. Tracz: „Dzienniczek samokontroli”, “Znaczenie samoopieki w cukrzycy” - ulotka wydana przez 
Roche Diabetes Care Polska sp. z o.o. * 1-2 godziny po głównych posiłkach, **np. przed, w trakcie i po wysiłku fizycznym, przed prowadzeniem pojazdów mechanicznych i w trakcie podróży.
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odpornościowego. Polega on na tym, że or-
ganizm przestaje rozpoznawać swoje wła-
sne tkanki i niszczy je jako obce. zjawisko 
to nazywa się autoagresją. zapoczątkowa-
nie tego procesu w wielu przypadkach może 
być poprzedzone zakażeniem bakteryjnym 
lub wirusowym, urazem fizycznym czy psy-
chicznym. Chorują głównie kobiety między 
30 a 50 rokiem życia, natomiast dzieci i oso-
by w wieku podeszłym stosunkowo rzadko.

Główną przyczyną nadczynności tarczycy 
u osób starszych jest obecność nadczynnego 
(toksycznego) wola guzkowego. Nadmierne 
wydzielanie hormonów może być spowodo-
wane zarówno przez jeden guzek jak i więk-
szą ich liczbę. Objawy nadczynności tarczycy 
są takie same niezależnie od przyczyny, która 
je wywołuje. Ponieważ zaburzenia dotyczą 
wielu narządów i mogą występować w róż-
nym nasileniu to obraz kliniczny jest zmienny 
i niejednorodny. Bardzo rzadko nadczynność 
tarczycy może być spowodowana przez no-
wotwory tarczycy i przysadki mózgowej. 
Cztery razy częściej na tę chorobę zapadają 
kobiety niż mężczyźni. 

Niedoczynność tarczycy

dla niedoczynności tarczycy objawy są 
przeważnie zupełnym przeciwieństwem 
nadczynności. Chorzy mogą uskarżać się na 
stałe uczucie chłodu, osłabienie aktywności 
fizycznej, apatię, spowolnienie, twarz może 
przybierać charakterystyczny nalany i sen-
ny wygląd. ze strony układu krążenia może 
wystąpić spowolnienie akcji serca, niewy-
dolność mięśnia sercowego i przyspieszo-
ny rozwój miażdżycy, co spowodowane jest 
zaburzoną gospodarką tłuszczową i wzro-
stem stężenia cholesterolu. Skóra chorych 
jest szorstka, sucha, zimna i może wystąpić 
uogólniony obrzęk, który w przeciwieństwie 
do obrzęków innego pochodzenia na przy-
kład spowodowanych niewydolnością krą-
żenia po uciśnięciu palcem, nie pozostawia 
zagłębienia. Włosy stają się łatwo łamliwe 
i suche. Często obserwowany jest też wzrost 
masy ciała. Najczęstszymi przyczynami 
niedoczynności tarczycy są: uszkodzenie 
gruczołu wywołane zapaleniem, leczenie 
nadczynności tarczycy preparatami jodu 
promieniotwórczego oraz operacje tarczycy. 
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do rzadszych przyczyn należy niedoro-
zwój tego gruczołu. Niedoczynność tarczycy 
przebiegającą z uszkodzeniem jej miąższu 
nazywamy niedoczynnością pierwotną. Jeśli 
gruczoł tarczowy nie jest uszkodzony, to jej 
niedoczynność związana jest z chorobami 
przysadki mózgowej, która nie wydziela w wy-
starczający sposób hormonu pobudzającego 
tarczycę tSH. Stan taki określa się jako nie-
doczynność wtórną i jest stosunkowo rzadka.

Często nie jesteśmy świadomi tego, że wy-
stępujące w naszym życiu objawy mogą mieć 
związek z zaburzeniami w funkcjonowaniu 
tarczycy. Nadmierną nerwowość czy senność 
traktujemy jako chwilowy stan spowodowany 
zbyt dużą ilością obowiązków i przemęcze-
niem. Wczesna diagnostyka pomoże nam 
zastosować odpowiednią terapię i znacząco 
poprawić jakość życia. W przypadku podej-

rzenia problemów z tarczycą warto wykonać 
badanie poziomu tSH. Przy nadczynności 
tarczycy jego poziom jest niski, z kolei w nie-
doczynności – wysoki. U osób z powiększoną 
tarczycą lub guzkami jest wskazane wykona-
nie badania USG, biopsja oraz scyntygrafia, 
czyli badanie jodochwytności.

Nieleczone schorzenia tarczycy mogą 
skończyć się poważnymi konsekwencja-
mi, a w skrajnych przypadkach zakończyć 
się śmiercią. Nie bagatelizujmy więc tych 
objawów i po ich zauważeniu udajmy się 
do lekarza. Przy obecnym poziomie wiedzy 
i diagnostyki medycznej oraz powszechnie 
dostępnych w aptekach skutecznych i bez-
piecznych lekach schorzenia tarczycy leczo-
ne przez doświadczonych lekarzy nie są już 
tak groźne jak kiedyś, a w znacznej większo-
ści całkowicie wyleczalne.

tarczyca i jej hormony
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Obturacyjny bezdech senny (OBS) jest chorobą, 
którą medycyna zajęła się stosunkowo niedawno. 
Zdecydowana większość pacjentów nie została 
jeszcze objęta opieką. Sytuację utrudnia wieloletni 
skryty przebieg choroby. Osoby dotknięte nią bardzo 
długo w ogóle nie zdają sobie sprawy, że są chore.

Co to jest 
bezdech 
śródsenny?



bezdech śródsenny

POrady z aPtekI WWW.PORADYZAPTEKI.PL 63

S zacuje się, że z powodu OBS 
cierpi 24% dorosłych mężczyzn 
i 9% dorosłych kobiet. Obja-
wy choroby odczuwa około 4% 

dorosłych mężczyzn i 2% dorosłych kobiet. 
OBS jest chorobą polegającą na wielokrot-
nym występowaniu podczas snu epizodów 
niewystarczającego lub zupełnego braku 
przepływu powietrza przez drogi oddechowe 
- tak zwanych hipowentylacji i bezdechów. 
Chorobę można rozpoznać, jeśli średnio 
w każdej godzinie snu pojawi się przynaj-
mniej pięć tego typu zdarzeń trwających 
nie krócej niż 10 sekund.

Podczas snu każdy człowiek traci świado-
mą kontrolę nad swoimi mięśniami. Pojawia 
się fizjologiczny spadek napięcia mięśni 
(zwiotczenie). U osób zdrowych powoduje 
to jedynie niewielkie, niemające znacze-
nia, osłabienie oddychania. U chorych na 
OBS dochodzi do zapadania się języka 
i gardła. Przepływ powietrza przez drogi 
oddechowe ustaje zupełnie lub jest zbyt 
mały. Pojawiają się bezdechy. Podczas 
trwania pojedynczego bezdechu dochodzi 
do szybkiego spadku ilości tlenu i wzrostu 
poziomu dwutlenku węgla we krwi. Osoba 
chora zaczyna się dusić. Nasilone ruchy od-
dechowe i niedotlenienie doprowadzają do 
nagłego wybudzenia. momenty odzyskania 
świadomości są najczęściej bardzo krót-
kotrwałe i niezapamiętywane przez cho-
rych. Wystarczają jednak do przywrócenia 
drożności dróg oddechowych i powrotu 
prawidłowego oddychania. Po ponownym 
zaśnięciu cała sekwencja zdarzeń powta-
rza się i dochodzi do kolejnego bezdechu. 
Niekiedy najbardziej gwałtowne wybudzenia 
są przez chorych zapamiętywane. Opisują je 
jako nagłe przebudzenia z przyśpieszonym 
oddechem, uczuciem kołatania serca lub 
brakiem powietrza. Niejednokrotnie połą-
czone są one z nieprzyjemnymi marzeniami 

sennymi. Czasem nasilenie objawów jest tak 
duże, że chorzy gwałtownie siadają na łóżku 
z uczuciem dużego lęku i duszności.

Nie każda osoba chrapiąca ma OBS. 
Jest jednak reguła, że wszystkie osoby 
cierpiące na obturacyjny bezdech sen-
ny chrapią. Jest to chrapanie nieregular-
ne i bardzo uciążliwe dla partnerów. Osoby 
obserwujące chorych, najczęściej opisują 
bardzo głośne chrapanie, które w pewnym 
momencie znika i w jego miejsce pojawia 
się całkowita cisza – chory nie oddycha. Po 
pewnym czasie, od kilkunastu do kilkudzie-
sięciu sekund, pojawia się bardzo głośne 
chrapnięcie połączone często z poruszeniem 
się osoby śpiącej (koniec bezdechu – wybu-
dzenie). Po chwili chory zasypia ponownie, 
zaczyna przejściowo chrapać i zapada w ko-
lejny bezdech.

Przedłużająca się cisza (bezdech) jest 
przyczyną znacznego niepokoju partne-
rów osób chorych. Żony, które w obawie, że 
ich mąż nie zacznie ponownie oddychać, 
budzą go i proszą o położenie się na bok. 
Jest to też jeden z najczęstszych powodów 
zgłaszania się chorych do lekarza. Często 
zdarza się, że osoba chora w ogóle nie 
zdaje sobie sprawy ze swoich problemów 
i jest wręcz przyprowadzana przez współ-
małżonka do lekarza. OBS jest chorobą 
występującą najczęściej u osób z nadwa-
gą, aczkolwiek bezdech u osób szczupłych 
również może wystąpić. mężczyźni chorują 
dwa razy częściej niż kobiety. Ilość osób 
cierpiących z powodu bezdechu zwiększa 
się z wiekiem. Objawy choroby nasilają 
się po spożyciu alkoholu, przy znacznym 
zmęczeniu, po zażyciu środków nasennych 
i u osób śpiących na wznak. Powyższe sy-
tuacje powinny być unikane przez chorych 
na OBS Szczególnie narażone są osoby 
z niedrożnym nosem. 
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Objawy choroby OBS możemy 
podzielić na występujące 

w nocy i w dzień.

OBJaWy NOCNe:
 � bezdechy obserwowane przez osoby 

trzecie
 � głośne, nieregularne chrapanie
 � nagłe wybudzenia ze snu połączone czę-

sto z uczuciem braku powietrza, przyspie-
szonym oddechem czy tętnem

 � nadmierna potliwość w nocy
 � potrzeba oddawania moczu w nocy
 � niespokojny, przerywany sen
 � czasem problemy z zaśnięciem po prze-

budzeniach z powodu lęku.

OBJaWy dzIeNNe:

 � budzenie się z bólem głowy
 � sen nie przynoszący wypoczynku
 � nasilona senność podczas dnia – często 

bardzo utrudniająca normalne funkcjo-
nowanie (zasypianie za kierownicą!)

 � znaczna suchość w ustach po 
przebudzeniu

 � nadmierna drażliwość
 � trudności z koncentracją i pamięcią (pro-

blemy rodzinne, problemy w pracy)
 � zaburzenia potencji u mężczyzn

Wszystkie objawy nie muszą oczywiście 
występować u jednego chorego. Ich ilość 
i nasilenie wzrasta wraz z zaawansowaniem 
choroby. zaobserwowanie samych bezde-
chów bez innych objawów jest już wystar-
czającym powodem do wykonania badań 
w kierunku obturacyjnego bezdechu senne-
go. Objawy bezdechu sennego zdecydowa-
nie nasilają się po spożyciu alkoholu przed 
snem, znacznym zmęczeniu lub po przyjęciu 
leków nasennych lub uspokajających. Nie-
kiedy leki nasenne mogą dawać fałszywe 
poczucie poprawy.

Przyczyny bezdechu 
śródsennego

Dwoma głównymi przyczynami OBS są: 
nadwaga i zmiany anatomiczne na po-
ziomie gardła i nosa. tkanka tłuszczowa 
zlokalizowana w obrębie szyi przez swą obec-
ność powoduje zwężenie dróg oddechowych 
i szybsze ich zamykanie się podczas snu. 
Jest ona również jedną z głównych przyczyn 
niepowodzeń leczenia operacyjnego. drugą 
ważną przyczyną, na którą nie ma wpływu le-
czenie, jest obecność u chorego krótkiej szyi. 
Podobnie jest w przypadku występowania 
małej, cofniętej żuchwy. Pozostałe wady dają 
się w dużej części korygować operacyjnie. 

Pozostałe przyczyny to:
 � nadwaga 
 � opadające, wydłużone 
 � podniebienie miękkie i języczek
 � pierwotnie wąskie drogi oddechowe
 � krótka szyja
 � duży język
 � cofnięta żuchwa
 � przerośnięte migdałki 
 � podniebienne i gardłowy
 � skrzywiona przegroda nosa
 � obecność polipów lub przerośniętych 

małżowin nosowych w obrębie przewo-
dów nosowych.



Kolka nerkowa  
a kamica

Kolka nerkowa to pierwszy specyficzny symptom wskazujący 
na kamicę nerkową. Pojawia się, gdy następuje nagły wzrost 

ciśnienia w górnych drogach moczowych, wywołany zalegającym 
i wzbierającym moczem. Przyczyną kolki nerkowej jest 

przemieszczenie się kamienia z nerki do moczowodu, co powoduje 
jego podrażnienie i częściowe lub całkowite zatkanie.
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K olka nerkowa to pierwszy 
specyficzny symptom wska-
zujący na kamicę nerkową. 
Pojawia się, gdy następuje 

nagły wzrost ciśnienia w górnych drogach 
moczowych, wywołany zalegającym i wzbie-
rającym moczem. Przyczyną kolki nerkowej 
jest przemieszczenie się kamienia z nerki 
do moczowodu, co powoduje jego podraż-
nienie i częściowe lub całkowite zatkanie. 
Ból towarzyszący kolce nerkowej jest ostry, 
niekiedy kurczowy (na przemian nasila się i 
łagodnieje), umiejscowiony w okolicy nerki 
(jeżeli kamień jest wysoko) lub w dole brzu-
cha (jeżeli jest blisko pęcherza). Promieniu-
je do pachwiny po tej samej stronie, gdzie 
umiejscowił się kamień. mocz wydalany 
podczas napadu kolki nerkowej może mieć 
kolor czerwony ze względu na obecność 
krwi. Jeżeli kamień moczowy, który spowo-
dował napady kolki nerkowej, jest niewielki, 
to znaczy ma średnicę <5 mm, może dość 
szybko przesunąć się do pęcherza moczo-
wego i ból wówczas trwa krótko. W takiej 
sytuacji wystarczy raz lub dwa razy przyjąć 

leki przeciwbólowe i rozkurczowe. Większe 
kamienie moczowe dłużej przesuwają się 
przez moczowód lub go zatykają. Wtedy 
kolka nerkowa może trwać wiele dni i osta-
tecznie wymagać interwencji chirurgicznej 
przez urologa. Objawami towarzyszącymi 
kolce nerkowej są również: bolesne parcie 
na mocz, pieczenie podczas oddawania 
moczu, potrzeba bardzo częstego – choć 
w niewielkich ilościach – oddawania moczu, 
nudności i wymioty oraz wzdęcia brzucha, 
uczucie niecałkowitego opróżnienia pę-
cherza, a u mężczyzn - ból promieniujący 
do czubka prącia. Ból jest na tyle silny, że 
zwykłe środki przeciwbólowe nie są w sta-
nie go złagodzić. leczenie tej przypadłości 
z reguły ma charakter zachowawczy, a sama 
dolegliwość mija wraz z wydaleniem kamie-
ni. Niestety, w ponad połowie przypadków ta 
uciążliwa przypadłość ma charakter nawra-
cający. W przypadku dłuższej blokady od-
pływu moczu, jeśli współistnieje zakażenie 
i stan zapalny w drogach moczowych, może 
wystąpić także wzrost ciśnienia tętniczego 
krwi i gorączka.
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Objawy kamicy nerkowej w posta-
ci napadu kolki nerkowej występują 
przynajmniej raz w życiu u około 10% 
mężczyzn i 5% kobiet. Pierwszy napad 
kolki nerkowej zwykle pojawia się mię-
dzy 20 a 40 rokiem życia. kamica ner-
kowa najczęściej występuje u mężczyzn 
w wieku 40—50 lat, a u kobiet w wieku 
50—70 lat. U niektórych osób kamica 
nerkowa utrzymuje się przez kilkadziesiąt 
lat. kamica nerkowa może występować 
rodzinnie i wówczas u członków rodziny 
chorego często stwierdza się zaburzenia 
metabolizmu pewnych substancji, które 
sprzyjają tworzeniu się kamieni moczo-
wych. kamień lub kamienie znajdujące 
się w nerkach mogą nie dawać żadnych 
objawów przez lata. W tym czasie mogą 
się powoli powiększać, czasami do dużych 
rozmiarów i wypełniać całą miedniczkę 
oraz kielichy nerki. W takich wypadkach 
może występować tępy ból pleców, któ-
ry bywa błędnie przypisywany chorobie 
kręgosłupa.

Kamica nerkowa to przypadłość pole-
gająca na tym, że w układzie moczowym 
pojawiają się złogi, potocznie nazywane 
kamieniami moczowymi, które zbudo-
wane są z substancji chemicznych, jakie 
zwykle znajdują się w moczu. Prawidłowo 
substancje te są obecne w moczu w formie 
rozpuszczonej. Czasem jednak ich stężenie 
jest zbyt duże i nie dochodzi do ich całkowi-
tego rozpuszczenia. Właśnie z tych nieroz-
puszczonych substancji tworzą się kryształki, 
czyli tak zwany piasek w nerkach. z czasem 
te niewielkie cząstki łączą się w coraz więk-
sze, co prowadzi do powstawania kamieni 
moczowych. 

Najczęściej są one zbudowane ze związków 
wapnia, ze związków zwanych szczawiana-
mi, z fosforanu magnezowo-amonowego lub 
rzadziej z kwasu moczowego.

Czasami do rozwoju kamicy 
nerkowej przyczyniają się 

następujące zaburzenia 
i nieprawidłowości:

 � mocz nie odpływa prawidłowo z obu 
lub jednej nerki, na przykład z powodu 
przerostu gruczołu krokowego w moczu 
znajduje się zbyt mało substancji, które 
hamują tworzenie się złogów (np. cytry-
niany, magnez)

 � występuje inna choroba lub nieprawidło-
wość, która sprzyja kamicy nerkowej, na 
przykład nadczynność przytarczyc, cho-
roby takie jak choroba leśniowskiego 
i Crohna lub operacje jelita cienkiego, 
przyjmowanie zbyt dużych dawek witami-
ny d lub preparatów wapnia albo bardzo 
duże dawki witaminy C.

zdarza się, że rozpoznanie kolki nerkowej 
nie przynosi większych trudności, szczegól-
nie gdy u chorego występują specyficzne 
objawy. Wówczas badania dodatkowe w po-
staci badania moczu czy wskaźników sta-
nu zapalnego mają charakter pomocniczy. 
U większości osób z kolką nerkową w badaniu 
moczu obecna jest duża ilość erytrocytów, 
albowiem występuje krwiomocz. Jeżeli do-
szło do zakażenia układu moczowego mogą 
dodatkowo pojawić się bakterie i leukocyty. 
Badanie krwi jest zazwyczaj prawidłowe.

W diagnostyce kolki nerkowej 
duże znaczenie mają badania 

obrazowe.  Wykonuje się 
między innymi:

USG jamy brzusznej pozwalające na uwi-
docznienie dużych kamieni w okolicy nerek 
oraz początkowym odcinku moczowodów; 
badanie ponadto uwidacznia kamienie, 
które nie są możliwe do zobrazowania w ba-
daniu rtG

kolka nerkowa a kamica
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chcąc zapobiec wystąpieniu kolki nerkowej 
w pierwszej kolejności należy leczyć dolegliwości 
powodujące kamicę nerkową.

 � W większości przypadków 
kamicy nerkowej nie stwier-
dza się przyczyny, a więc 
nie można przewidzieć jej 
wystąpienia i podjąć wcze-
śniej działań, aby zmniej-
szyć ryzyko zachorowania. 

 � Wiadomo jednak, że ka-
mienie moczowe tworzą się 
z substancji znajdujących 
się moczu, gdy ich stężenie 
staje się zbyt duże. dlate-
go należy zawsze wypijać 
odpowiednią ilość płynów, 
zwłaszcza gdy rośnie zapo-
trzebowanie, na przykład 
przy wysokiej temperaturze 
otoczenia, ciężkiej pracy 
fizycznej czy w gorączce. 
dbajmy o to, aby objętość 
moczu zawsze wynosiła co 
najmniej 2 litry na dobę. 

 � Ponadto należy wypijać 
szklankę płynu na noc, tuż 
przed snem, jak również 
w nocy, jeżeli sen zostanie 
przerwany w celu oddania 
moczu. 

 � zaleca się ograniczenie 
spożycia mięsa, również 
ryb, jeżeli są spożywane 
w dużych ilościach, gdyż 
mięso jest źródłem sub-
stancji zakwaszających 
mocz, które ułatwiają 
powstawanie kamieni 
moczowych. 

 � trzeba także ograniczyć 
spożywanie soli, jednak nie 
ma potrzeby ograniczania 
spożycia wapnia w postaci 
produktów mlecznych, na-
tomiast nie wolno bez za-
lecenia lekarza przyjmować 
preparatów wapnia i wita-
miny d. 

 � zalecana jest dieta 
z większą ilością warzyw 
i owoców. 

 � Jeżeli skład kamienia zo-
stał zbadany i zawiera on 
szczawiany lub wykry-
to nadmierne wydalanie 
szczawianów z moczem, 
to należy ograniczyć spo-
życie pokarmów bogato 

szczawianowych, takich 
jak: czekolada, kawa, her-
bata, orzechy, rabarbar, 
szpinak, truskawki, buraki. 

 � Podwyższone ryzyko wy-
stępowania kamieni 
nerkowych można zaobser-
wować u osób z nadwagą 
bądź otyłych oraz przyjmu-
jących preparaty wapnia. 

 � Oczywiście należy pamię-
tać, że kamica nerkowa nie 
oznacza jednoczesnego 
występowania kolki nerko-
wej. Środki zapobiegania 
należy szczególnie zale-
cać osobom, u których ka-
mica nerkowa występuje 
rodzinnie.

RTG przeglądowe jamy brzusznej po-
zwala na ocenę wielkości kamieni oraz 
ich lokalizację.

W sytuacji, kiedy dopadnie nas kolka 
nerkowa, sami możemy w pewien sposób 
sobie pomóc. Najlepiej od razu sięgnąć 
po tabletki przeciwbólowe i rozkurczowe. 
do bolącej strony brzucha warto przyło-
żyć ciepły termofor lub wziąć gorącą ką-
piel. dobrze jest spacerować, by wywołać 

wydalenie kamieni. Należy pamiętać, że 
wydalanie kamieni nerkowych należy do 
bardzo bolesnych czynności. Osoby, któ-
re mimo zastosowania leczenia zacho-
wawczego nadal odczuwają objawy kolki 
nerkowej, a dodatkowo wystąpiła u nich 
wysoka temperatura, wymioty, skąpomocz 
lub bezmocz, powinny jak najszybciej udać 
się na ostry dyżur urologiczny. dotyczy 
to również kobiet w ciąży oraz chorych 
z jedną nerką.

kolka nerkowa a kamica



W  zyskującej na znaczeniu, 
zarówno w medycynie 
jak i życiu codziennym, 
filozofii „powrotu do na-

tury”, korzystanie z jej darów staje się coraz 
bardziej powszechne. Co więcej, prowadzi 
się wiele badań na temat znaczenia diety, 
substancji naturalnych, snu czy aktywności 
sportowej – słowem „zdrowego stylu życia”, 
podnosząc tym samym rangę „mądrości lu-
dowych” do faktów naukowych.

Niezaprzeczalnie colostrum jest tym pro-
duktem naturalnym, który słusznie zyskał 
sobie miano eliksiru zdrowia, o czym świad-
czyć mogą liczone już w setkach badania 
i eksperymenty, potwierdzające jego do-
broczynne działanie, także poza okresem 
noworodkowym.

Colostrum
- zdrowie zaczyna się 

w jelitach

„Czym skorupka za młodu 
nasiąknie...”

Przytoczony fragment przysłowia odnosi 
się w takim samym stopniu do kształtowania 
charakteru, jak i zdrowia człowieka. 

Wiadomym jest, że dzieci wychowywane 
w warunkach zbliżonych sterylnością do la-
boratorium, wbrew założeniu, chorują czę-
ściej, są mniej odporne i bardziej podatne 
na niekorzystne warunki środowiska nawet 
w życiu dorosłym. 

Brak kontaktu z naturalnie występującymi 
w przyrodzie elementami, jak pyłki roślin, 
sierść zwierząt, pewne drobnoustroje wy-
stępujące w naszym najbliższym otoczeniu, 
predysponuje dziecko już w łonie matki do 
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większej podatności na alergie i reakcje 
z nadwrażliwości. Błędem jest zatem kon-
sekwentne, do granic obsesji, unikanie sytu-
acji „narażenia na brud i zarazki”, w których 
ciepło kociego futerka czy zabawę z psem 
zastępują jedynie modne pluszaki, a lepienie 
zamków w piaskownicy - gra na smartfonie. 

Potwierdza to między innymi fakt, że zjada-
jąc nawet niedokładnie umyte czy zerwane 
wprost z drzewa rodzime owoce, nie choru-
jemy na biegunki infekcyjne, podczas gdy 
podróż do krajów egzotycznych i zjedzenie 
tamtejszych specjałów lub wypicie niedo-
gotowanej wody powoduje te niesprzyja-
jące wypoczynkowi objawy. Jest to wynik 
zetknięcia się z patogenami, z którymi nie 
mieliśmy możliwości „zapoznać się” w trak-
cie dotychczasowego życia we własnym 
kręgu mikrobiologicznym. Jednak samo 
„uodparnianie przez narażenie” nie jest je-
dynym elementem dobrze funkcjonującego 
układu odpornościowego. Niezwykle istot-
ne jest odpowiednie „uzbrojenie” systemu 
immunologicznego, a to wiąże się także 
w sposób znaczący z błoną śluzową prze-
wodu pokarmowego. 

W pierwszych godzinach życia śluzówka 
jelit jest fizjologicznie niedojrzała, co spra-
wia, że jest bardziej podatna np. na czynni-
ki infekcyjne. zadaniem siary wydzielanej 
tylko przez kilka godzin po porodzie jest 
przyspieszenie dojrzewania układu pokar-
mowego, ułatwienie wydalenia smółki oraz 
zabezpieczenie miejscowe śluzówki po-
przez wytworzenie „ochronnego płaszcza” 
złożonego z przeciwciał. Siara ułatwia także 
kolonizację przewodu pokarmowego przez 
florę bakteryjną, która powinna być złożo-
na głównie z różnorodnych bakterii kwasu 
mlekowego i stymuluje własne reakcje od-
pornościowe. dostarcza też czynników miej-
scowych o działaniu antymikrobiotycznym 
jak laktoferyna i lizozym, przez co wspiera 

barierę zabezpieczającą przed infekcjami 
i daje czas organizmowi na przygotowanie 
własnej odpowiedzi wobec zagrożenia. 

Flora bakteryjna zaczyna kształtować 
się od momentu narodzin i zależy od 
takich czynników jak sposób porodu, 
odżywianie niemowlęcia, skład flory 
bakteryjnej matki i otoczenia, leki poda-
wane mamie i dziecku. Nie opisano do-
kładnie mechanizmów ochronnych wobec 
poważnych chorób przewlekłych wynikają-
cych z prawidłowej mikrobioty jelitowej, ale 
w badaniach na zwierzętach zaobserwowano 
zależność pomiędzy bioróżnorodnością flo-
ry jelitowej, a podatnością na zachorowania. 
Nawet tak abstrakcyjne aspekty jak zacho-
wanie, nastrój, koncentracja, podatność na 
stres, zdolność zapamiętywania, wydają się 
mieć związek ze stanem śluzówki jelita. Nie-
które badania na zwierzętach sugerują, że 
choroby neurologiczne mogą zaczynać się 
od komórek nerwowych w jelitach. Nie ma na 
razie badań potwierdzających taką hipote-
zę, chociaż wiadomo, że dzieci z autyzmem 
czy zespołem aspergera wykazują zmiany 
w składzie flory bakteryjnej w porównaniu 
ze zdrowymi dziećmi. 

Niektórzy badacze sugerują, że zaburzenia 
w zachowaniu mogą być spowodowane obec-
nością szkodliwych bakterii i wytwarzanych 
przez nie toksyn. Jak wspomniano, nie ma 
na to jednoznacznych dowodów, ale niewy-
kluczone, że to jeden z elementów bardzo 
skomplikowanej siatki zależności, a dbałość 
o florę jelitową jest jednym z podstawowych 
założeń zdrowia i dobrego samopoczucia. 

Problem jednak tkwi w tym, że nie wystar-
czy wzbogacać florę poprzez spożywanie 
dodatkowych probiotyków, ale dbać o pra-
widłowe warunki do jej lokalnego rozwoju. 
Należy zatem poza bakteriami zawartymi 
np. w kiszonkach i produktach fermentacji 
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mleka wspierać stabilność mikroflory po-
przez spożywanie prebiotyków. Jedną z naj-
właściwszych odżywek dla rozwoju bakterii 
kwasu mlekowego jest… laktoza. ten okryty 
ostatnio złą sławą cukier mleczny jest nie-
zwykle cennym substratem energetycznym 
i bardzo dobrym podłożem dla wzrostu „do-
brych” bakterii. Jak sama nazwa wskazu-
je, laktoza zawarta jest w mleku, ale także 
w siarze, co nie powinno zrażać osób nieto-
lerujących laktozy do stosowania siary, gdyż 
w samej siarze laktozy jest mniej niż w mleku 
i zawiera ona także inne związki sprzyjające 
utrzymaniu równowagi mikrobiologicznej. 
Nie dość wspomnieć, że trwają szeroko za-
krojone obserwacje kliniczne nad podawa-
niem preparatów siary bydlęcej noworodkom 
przedwcześnie urodzonym, zagrożonym 
martwiczym zapaleniem jelita. 

aktualnie dostępne informacje wskazują, 
że badania te przechodzą kolejne etapy za-
awansowania, potwierdzając dobroczynne 
działanie colostrum na szeroko rozumiane 
dojrzewanie przewodu pokarmowego. 

Podsumowując, w aspekcie 
zdrowia jelit, siara działa 

w kilku obszarach:
 � poprzez zawartość czynników wzrosto-

wych wspiera dojrzewanie komórek na-
błonka jelitowego

 � obecność w niej naturalnych prebioty-
ków sprzyja utrzymaniu różnorodności 
mikroflory jelitowej

 � bogactwo związków aktywnych biolo-
gicznie, jak laktoferyna i lizozym, działa 
miejscowo antymikrobiotycznie.
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Nie tylko dla zdrowia 
noworodka

Nie dyskutując z walorami siary jako pierw-
szego pokarmu noworodka, można zadać 
pytanie, jakie korzyści z jej spożywania czer-
pią osoby dorosłe. W tym wydaniu magazynu 
skupimy się na wpływie colostrum na zdrowie 
jelit, gdyż to właśnie gastrologia jest dyscy-
pliną najczęściej czerpiącą z dobroczynnych 
właściwości siary. W ten sposób zostanie 
złożony swego rodzaju hołd jednemu z ojców 
medycyny – Hipokratesowi, który już przed 
wiekami stwierdził, że zdrowie zaczyna się 
w jelitach.

Od kilku lat w kuluarach spotkań nauko-
wych szeptano o możliwości istnienia za-
burzenia w budowie błony śluzowej jelita, 
które nie jest obojętne dla całego ustroju. 
Od pewnego momentu zaczęto nazywać je 
„zespołem przeciekającego jelita”. Nie jest 
to jeszcze oficjalne stanowisko ekspertów, 
ale wiele badań potwierdza możliwość ist-
nienia tego rodzaju patologii u osób doro-
słych, a nawet dzieci.

równowaga błony śluzowej, jak już wspo-
mnieliśmy, zależy od struktury histologicznej, 
czyli budowy komórkowej i warstwy śluzo-
wo-bakteryjnej pokrywającej cały przewód 
pokarmowy. Jeśli któryś z tych elementów 
zostanie zaburzony, toruje to drogę do po-
wstania warunków sprzyjających „przecie-
kaniu jelita”. 

Czynniki, które mogą zarówno uszkadzać 
filtr śluzowo-bakteryjny, jak i rozluźniać po-
łączenia komórkowe, to dla osób dorosłych 
głównie leki (antybiotyki i leki przeciwzapalne 
oraz sterydowe), przewlekły stres oraz ciężki 
wysiłek fizyczny (sportowcy). 

dzieci i młodzież z kolei do wystąpienia 
tego stanu predysponuje niezdrowa dieta 

bogata w żywność wysokoprzetworzoną, 
a także infekcje. 

W wyniku pozbawienia jelita naturalnych 
elementów zabezpieczających bezpośredni 
kontakt ustroju z tym, co w świetle przewo-
du pokarmowego, może dojść do stymula-
cji układu odpornościowego np. toksynami 
czy alergenami z żywności. Sugeruje się, że 
może to być przyczyną zwiększonego wy-
stępowania chorób autoimmunologicznych, 
choć lista patologii potencjalnie związanych 
z nieszczelnym jelitem jest długa... zgodnie 
z teorią Hipokratesa.

Pewnym jest, że stosowanie siary bydlęcej 
wspiera regenerację błony śluzowej jelita. 
Udowodniono to badając stan śluzówki je-
lit prosiąt, którym poprzez podawanie nie-
sterydowych leków przeciwzapalnych lub 
chemioterapeutyków wywołano zapalenie 
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jelit (tzw. zapalenie jelita po lekach nieste-
rydowych lub zapalenie jelita indukowane 
chemioterapią). 

W tym przypadku regeneracyjnego dzia-
łania siary upatruje się w dużej zawartości 
czynników wzrostowych, jak naskórkowy 
czy insulinopodobny czynnik wzrostu (eGF 
i IGF). Jak dotąd nie zaobserwowano jednak 
wpływu tych czynników na wzrost komó-
rek nowotworowych, wręcz donosząc o jej 
hamującym wpływie na wzrost niektórych 
nowotworów (in vitro), co dodatkowo fascy-
nuje i stawia colostrum w gronie mitycz-
nych eliksirów zdrowia. również osławione 
immunoglobuliny siarowe zyskały należne 
miejsce wśród preparatów stosowanych 
przy problemach jelitowych. 

W australii dostępny jest już preparat za-
wierający przeciwciała z hiperimmunizo-
wanej siary, dedykowany chorującym bądź 
chcącym zabezpieczyć się przed tzw. „bie-
gunką podróżnych”. Choroba ta, wywołana 
przez pewne szczepy bakterii e. coli, jest 
powszechną przypadłością osób podróżu-
jących. Jak udowodniono, przeciwciała takie 
można pozyskiwać z siary oraz mleka, wcze-
śniej immunizując ciężarną krowę, jednak to 
przeciwciała siarowe osiągają lepsze wyniki 
terapeutyczne. dowodzi to, że siara zawiera 
substancje o działaniu kompleksowym, wza-
jemnie współzależnym i najlepiej działa wte-
dy, gdy jest nieprzetworzona. dodam też, że 
podobne obserwacje poczyniono na mleku 
tłustym i mleku odtłuszczonym, stwierdza-
jąc, że w mleku odtłuszczonym aktywność 
przeciwciał jest nieporównywalnie niższa 
w porównaniu z mlekiem tłustym. 

Chociaż aktualnie badania nad pozytyw-
nym wpływem siary na jelita obejmują spor-
towców i stosujących różne grupy leków 
(antybiotyki, sterydy, leki niesterydowe prze-
ciwzapalne), początki obserwacji dotyczyły 

pacjentów narażonych na ciężkie schorze-
nia jelit wynikające z osłabionej odporności 
czyli pacjentów HIV+ i chorujących na aIdS. 
Były to często dzieci, u których tzw. infekcje 
oportunistyczne, czyli takie, na które raczej 
nie chorują osoby ze sprawnym układem 
odpornościowym, dotykały znamiennie czę-
ściej, i to z poważnymi konsekwencjami. 

Podawanie tym pacjentom preparatów 
siary wpływało u większości na skrócenie 
objawów biegunkowych oraz mniejszą utratę 
masy ciała wynikającą z zaburzeń wchłania-
nia towarzyszącym biegunkom. Ocenia się 
również synergistyczny wpływ komponen-
tów siary na mechanizmy działania prze-
ciwbakteryjnego niektórych antybiotyków. 
to zagadnienie stanowi jednak nieodkryte 
jeszcze pole dociekań naukowców.

Szybka ulga
Skuteczne leczenie 
hemoroidów1

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

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

Lek Procto-Glyvenol® może być stosowany  
od 4. miesiąca ciąży oraz podczas karmienia piersią2
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zapiekanka śledziowa (4 porcje)

Ką c i K

rozgrzewająca zupa dyniowa

dynię, cebule i marchewki obrać i pokroić na grube kawałki, paprykę umyć, oczyścić 
i posiekać. masło rozgrzać w garnku, włożyć warzywa i smażyć około 4 minuty. dodać 
przeciśnięty przez praskę czosnek. Wlać bulion, dodać liście laurowe, tymianek i pół 
pęczka natki pietruszki. Gotować na małym ogniu około 15 minut, wyjąć tymianek i liście 
laurowe. dodać śmietanę, przyprawić i zblendować. Słodką śmietankę doprawić kmi-
nem, kolendrą, imbirem, solą i pieprzem. zupę rozlać do głębokich talerzy, do każdego 
dodać po łyżce przyprawionej śmietanki, podawać udekorowaną pozostałymi gałązkami 
natki pietruszki oraz pieprzem cayenne.

 � 500 g dyni
 � 2 marchewki
 � 2 cebule
 � 1 papryka pepperoni lub chilli
 � 2 łyżki masła
 � 2 ząbki czosnku
 � 500 ml rosołu drobiowego
 � 2 liście laurowe

 � kilka gałązek tymianku
 � pęczek natki pietruszki
 � 250 ml śmietany
 � szczypta soli i pieprzu
 � 4 łyżki słodkiej śmietanki
 � do doprawienia kmin rzymski,  

kolendra i imbir
 � do nadania ostrości pieprz cayenne

 � filety śledziowe a’la matjas 400 g
 � ziemniaki 750 g
 � cebula 300 g
 � kwaśna śmietana 150 g

 � jajko 1 sztuka
 � mleko 500 ml
 � masło 50 g
 � sól i pieprz do smaku

Filety śledziowe moczymy w mleku na 3 godziny przed robieniem zapiekanki. Cebulę 
obieramy i kroimy w plastry, następnie dusimy chwilkę na rozgrzanym maśle. ziemniaki 
obrane kroimy w krążki grubości 5 mm. Śledzia osuszamy z mleka w ręczniku papiero-
wym i kroimy w kawałki 2-3 cm. do naczynia żaroodpornego wysmarowanego masłem 
układamy warstwy: połowa ziemniaków, cebula, śledź, reszta ziemniaków. Śmietanę 
łączymy z jajkiem, przyprawiamy solą i pieprzem i dokładnie mieszamy po czym zale-
wamy zapiekankę. Wstawiamy do piekarnika i pieczemy w temperaturze 180°C około 
35 minut. dla urozmaicenia można użyć śledzia z zalewy korzennej.
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deser śmietankowo-czekoladowy z orzechami (2 porcje)

mleko dzielimy na dwie części, tak żeby przygotować dwie masy budyniowe. 
Proszek budyniowy dzielimy na dwie połowy dodając do każdej po łyżeczce mąki 
pszennej a do jednej z nich kakao. każdą z mieszanek łączymy z odrobiną mleka, 
żeby powstała gładka masa. Pozostałe części mleka zagotowujemy z dodatkiem 
cukru, dodajemy masy budyniowe i po zagotowaniu uzyskujemy dwa kremowe bu-
dynie. Jasny budyń dajemy na dno pucharka, ciemny jako drugą warstwę, na koniec 
posypujemy posiekanymi lekko uprażonymi na suchej patelni orzechami.

 � mleko 3,2% - 500ml
 � budyń śmietankowy 1 paczka
 � kakao holenderskie 1 łyżeczka
 � mąka pszenna 2 łyżeczki

 � cukier 2 łyżeczki
 � posiekana mieszanka orzechów 

– dwie łyżki
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