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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?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
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z ogromną przyjemnością oddajemy w Państwa 
ręce pierwszy numer w 2023 roku!

Czas wstępnych weryfikacji postanowień nowo-
rocznych mamy już za sobą, a nadejście lutego od 
wielu lat kojarzy się ze świętem, które na dobre we-
szło do polskiej tradycji. Mam oczywiście na myśli 
obchodzony czternastego lutego dzień Świętego 
Walentego. z tej okazji postanowiliśmy poświęcić 
klika stron procesom chemicznym, jakie towarzy-
szą stanom emocjonalnym tradycyjnie kojarzonym 
z tym świętem. 

Przed nami również ostatnie tygodnie astrono-
micznej zimy, niebawem będziemy już mogli wszy-
scy skierować uwagę ku nadchodzącej wiośnie. 

zmiana pór roku dla wielu osób wiąże się z ko-
niecznością przystosowania zegara biologicznego 
do nowych warunków atmosferycznych. W artykule 
zatytułowanym ,,Nasz wewnętrzny zegar biologicz-
ny” znajdą Państwo kilka informacji, które pomogą 
zrozumieć, dlaczego znajomość własnego organi-
zmu jest istotna również w tym kontekście. 

Po długich zimowych miesiącach perspektywa 
pierwszych słonecznych dni jest niezwykle kusząca. 
Jest to oczywiście okres, w którym musimy szcze-
gólnie zadbać o odporność naszych organizmów, 
do czego niezmiennie Państwa zachęcamy. 

Mam nadzieję, że przygotowane przez nas arty-
kuły umilą Państwu oczekiwanie na pierwsze pro-
mienie wiosennego słońca. 

Anna Boryka
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to gra

C ała przyroda właśnie w okresie 
majowym nabiera ochoty na łą-
czenie się w pary i płodzenie po-

tomstwa. Człowiek, który jest częścią natury, 
czuje potrzebę biskości i posiadania drugiej 
połówki. Wiosna pobudza nasze organizmy, 
które otoczeniu dają znaki, iż jesteśmy go-
towi do działania.

zakochanie, podobnie jak wszystko to, co 
dotyczy relacji i emocji, jest pewną tajem-
nicą. zakochanie objawia się: euforią, bez-
sennością, brakiem koncentracji, uczuciem 

nieuzasadnionej radości przeplatającej się 
z niewytłumaczalnym smutkiem, odpornością 
na brak snu i jedzenia. Gdy się zakochuje-
my, w naszym ciele wydzielają się hormony 
i neurotransmitery, które robią w mózgu to, 
co potrafią sprawić narkotyki.

Tak naprawdę najczęściej nie 
mamy wpływu na to, w kim się 

zakochujemy. 

Fenyloetyloamina to hormon (białko) wy-
twarzany przez mózg w przysadce mózgowej. 

chemikaliów?
Maj przynosi uczucia wzniosłe  i gorące, pełne wrażeń 
i emocji. Wiosną jesteśmy wyjątkowo podatni na 
zakochanie. kiedy dni są dłuższe i zdecydowanie 
cieplejsze, nasze ciało wydziela więcej feromonów. 
Jesteśmy bardziej zrelaksowani, częściej się 
uśmiechamy, co pozytywnie wpływa na naszą 
atrakcyjność 

zakochanieCzy
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Jak walczyć z nowoTworem?

Jest jedną ze 100 substancji odpowiedzial-
nych za nasze uczucia i odpowiada za wszyst-
kie fizyczne objawy zakochania. Jeśli na jego 
lub jej widok czujesz „motylki” w żołądku, nie 
potrafisz wydusić z siebie słowa, zamurowu-
je cię albo słabo się czujesz, to właśnie za 
sprawą działania tego, a nie innego związku 
chemicznego będącego, nawiasem mówiąc, 
niedaleką, chemiczną „krewniaczką” synte-
tycznej amfetaminy. 

Poza tym fenyloetyloamina daje uczucie 
absolutnego szczęścia i harmonii. Jest jed-

nak z nią jeden problem, ale za to poważny, 
albowiem substancja ta jest wytwarzana 
bardzo intensywnie jedynie przez 3 miesią-
ce. Najlepszym remedium na upływający 
czas jest stworzenie solidnych więzi przed 
upływem magicznych 90 dni (liczonych od 
momentu zakochania). 

obok fenyloetyloaminy u osób zakocha-
nych wydziela się adrenalina, dopamina, 
noradrenalina, testosteron, endorfiny, oksy-
tocyna, wazopresyna, czyli całkiem pokaźna 
mieszanka. 
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dzięki adrenalinie nie chce nam się jeść, 
ponieważ ona powoduje zbieranie krwi z żo-
łądka do mięśni. również dopamina ma swój 
udział w braku apetytu, a właściwie w toleran-
cji na głód. do tego odpowiada za tolerancję 
zimna, poczucie szczęścia, wiary we własne 
siły i możliwości. Przez dopaminę zakochani 
tracą trzeźwą ocenę sytuacji i stąd postrze-
ganie świata przez tzw. „różowe okulary”. 
Noradrenalina to euforia, energia, a testo-
steron odpowiada za wzmożone pożądanie 
seksualne. endorfiny, znane wielu jako hor-
mony szczęścia, wytwarzane przez wysiłek 
fizyczny, podczas zakochania wydzielane 
są w obecności partnera. odpowiadają za 

poczucie bezpieczeństwa i błogości w kon-
takcie z bliską osobą. W działaniu podobne 
są do morfiny. oksytocyna (u kobiet) i wa-
zopresyna (u mężczyzn) odpowiadają za 
bliskość i przywiązanie.

Trudno żyć w ciągłym 
zachwycie, którego dostarczają 

hormony szczęścia. Dlatego 
mózg wytworzył pewnego 

rodzaju dosyć nieprzyjemne 
mechanizmy obronne i po 4-6 

latach nieustającego zakochania, 
całkowicie uodparnia się na ich 

działanie.

zakochania nie należy mylić z miłością, 
która jest czymś zgoła innym. zakochanie 
może jednak do miłości doprowadzić. zresz-
tą to jego podstawowa funkcja. Fenyloetylo-
amina potrafi uzależniać. doskonale wiedzą 
o tym wszyscy, którzy po tym, jak zakochanie 
mija i robi się miejsce na miłość, czują się 
znudzeni i szukają kolejnego obiektu uczuć. 
Mogą tak poszukiwać obiektów zakochania 
w nieskończoność, ale wtedy nie dają sobie 
szansy na rozwinięcie prawdziwej bliskości 
i więzi.

zakochanie jest przyjemne i ma szereg 
jeszcze innych zalet. Piękniejemy, młod-
niejemy, chudniemy, ponadto u zakocha-
nych zwiększa się odporność organizmu, 
zmniejsza się ryzyko różnych chorób i re-
dukują się dolegliwości (dzięki endorfinom 
podobnym w działaniu do morfiny). Poprawia 
się ukrwienie skóry, cera staje się gładka, 
a włosy lśniące. Chudniemy dzięki temu, że 
mamy mniejsze odczuwanie głodu i mniej 
jemy, mamy też zwiększoną aktywność. 
dzięki zwiększeniu aktywności tarczycy 
mamy szybszą przemianę materii i w ogóle 
uruchamia się cały organizm (wzrasta akcja 
serca, aktywność gruczołów płciowych) i na-
stępuje zwiększenie wykorzystania rezerw 
energetycznych.

Najpierw analizujemy wygląd danej oso-
by i zastanawiamy się, czy cechy zawarte 
w genotypie pozwolą nam na przekazanie 
własnych cech (wpływ genu samolubnego). 
Nasza podświadomość zwraca też uwagę 
na symetrię budowy ciała, sprawność, ce-
chy osobowe, psychiczne, zachowanie. oczy 
zbierają informacje o wzroście, figurze, kolo-
rze włosów i oczu, odzieży i szczegółach twa-
rzy, jednocześnie ucho wyławia barwę głosu 
i śmiechu. Gdy „test” wypadnie pomyślnie, 
a feromony zaczną działać, dopiero wtedy 
do gry wkracza fenyloetyloamina i endorfiny 
(również hormony szczęścia, rozkładające 
się jednak już po 5 minutach). W tym czasie 
uderzenia serca zwiększają się o ok. 50%, 
automatycznie oddech staje się szybszy, do-
datkowo u kobiet oczy zaczynają błyszczeć.

Procesy, podczas których 
wybieramy ukochanego 
czy ukochaną, zachodzą 

w podświadomości. 
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czy zakochanie To gra chemikaliów?

fenyloetyloamina daje 
uczucie absolutnego 
szczęścia i harmonii. 

Jest jednak z nią jeden 
problem, ale za to poważny, 

albowiem substancja ta 
jest wytwarzana bardzo 

intensywnie jedynie przez 3 
miesiące 

wiemy, że najłatwiej zakochać 
nam się wiosną i latem, ponieważ 
działanie promieni słonecznych 
na ciało zwiększa możliwość 
wydzielania neurohormonów. poza 
tym odsłonięte ciała działają na 
zmysły i dokładają swoje. 

zakochujmy się i radujmy tym stanem, ale 
nie podejmujmy wiążących decyzji w bardzo 
silnych emocjach. Miejmy świadomość te-
go, że podczas zakochania jesteśmy trochę 
„ogłupiali”. Jeśli jesteśmy pewni naszego 
związku, to zakochanie przekuwajmy w mi-
łość, twórzmy dobre związki, zaakceptujmy 
zmiany i podsycajmy żar. Starajmy się, aby 
w naszych związkach miłość złożona była 
z trzech elementów, a mianowicie z namięt-
ności, intymności i zaangażowania, ponieważ 
każdy z tych elementów cechuje się inną siłą 

i trwałością, inne są także ich funkcje. W do-
brym związku jesteśmy zarazem  altruistami 
i egoistami. Będąc otwartymi na potrzeby 
drugiego człowieka, nie możemy zapominać 
o własnej satysfakcji, ponieważ w przeciw-
nym razie gorące uczucia szybko mogą się 
przerodzić w zlepek niespełnienia, frustracji 
i wzajemnego niezrozumienia.

Naukowcy porównują stan zakochania 
nie tylko do stanu narkotykowego odu-
rzenia, ale także do stanu psychotyczne-
go. zakochanie jest przyjemne, dlaczego 
więc nie może trwać wiecznie? Natura 
jest mądra. Gdyby trwało zbyt długo, 
wówczas padlibyśmy z wyczerpania.
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CZYLI ROZSZCZEPIENIE UMYSŁU

Schizofrenia,

Schizofrenia zaliczana jest do grupy chorób psychotycznych, które 
charakteryzują się silnymi zakłóceniami w percepcji rzeczywistości. 

tłumacząc z greckiego, słowo „schizofrenia” 

oznacza „rozszczepienie umysłu” 
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P ojęcie to jednak nie jest równo-
znaczne z rozdwojeniem osobo-
wości. tak naprawdę, u chorego 

na schizofrenię rozszczepienie ma miejsce 
pomiędzy myśleniem, emocjami i zachowa-
niem. Schizofrenia jest to najcięższa i naj-
częściej spotykana choroba psychiczna. 
dotyka około 1% populacji. Występuje zwy-
kle w okresie dojrzewania lub nieco później, 
zwykle w wieku 17-30 lat, niezależnie od płci, 
jednak u mężczyzn pojawia się wcześniej. 
Jest również najbardziej tajemniczą cho-
robą, która do niedawna skazywała pacjen-
tów na całkowitą izolację. W chwili obecnej 
schizofrenia jest coraz lepiej poznawana, 
a stosowane terapie są skuteczne i mniej 
uciążliwe dla pacjentów. 

 Schizofrenia może mieć różny obraz, ale 
to co jest względnie stałe, to zmienione 
chorobowo i nieadekwatne postrzeganie, 
odbieranie, przeżywanie oraz ocena siebie 
i otaczającej rzeczywistości. 

Wyróżniamy kilka postaci 
schizofrenii:

 � schizofrenia paranoidalna – dominują 
omamy i urojenia,

 � hebefreniczna, inaczej zdezorganizowa-
na – myślenie, afekt i zachowania są dzi-
waczne, nieprzewidywalne i chaotyczne,

 � katatoniczna - przeważają stany tzw. 
osłupienia lub pobudzenia katatonicz-
nego; pacjent traci kontakt z otoczeniem, 
milczy i pozostaje w skrajnym bezruchu. 
taki stan może nagle przechodzić w bar-
dzo silne pobudzenie psychoruchowe,

 � prosta - nie występują objawy wytwór-
cze, zaczyna się ona powoli, stopniowo 
narastającymi objawami negatywnymi 
z późniejszym załamaniem linii życiowej,

 � rezydualna - dominują przewlekłe obja-

wy o w miarę stabilnym i niewielkim nasi-
leniu, utrzymujące się przez dłuższy czas,

 � niezróżnicowana - brak przewagi którejś 
z grup objawów.

 

Schizofrenia może rozpocząć się w sposób 
nagły i ostry (w ciągu kilku dni) lub stopniowy 
(w ciągu kilku miesięcy, a nawet lat). W tym 
pierwszym przypadku dominują niezwykłe 
przeżycia wewnętrzne, często prowadzące do 
dziwacznych i niejednokrotnie gwałtownych 
zachowań. Mimo przykrości tych przeżyć 
i psychicznego cierpienia pacjenta, często 
jest on przeświadczony o ich „prawdziwości”, 
przez co może nie mieć potrzeby szukania 
pomocy lekarskiej. 

niektóre objawy schizofrenii mogą 
wręcz prowadzić do unikania 
kontaktu z psychiatrą. 

Schizofrenia zaczynająca się stopniowo 
cechuje się głównie narastającym wycofa-
niem, podejrzliwością, zanikającą sponta-
nicznością i nieadekwatnością zachowań 
oraz pogorszeniem funkcji intelektualnych. 
ekspresja emocji staje się coraz słabsza 
i mniej adekwatna do okoliczności. osoba 
taka unika kontaktu z innymi, staje się nie-
ufna i ogranicza swoją aktywność, czasem 
zaprzestając wychodzenia z domu. dochodzi 
do narastającej utraty zainteresowań świa-
tem zewnętrznym i do koncentracji na we-
wnętrznych, chorobowych przeżyciach. Mogą 
się pojawić dziwaczne zachowania i wypo-
wiedzi. Bliskim chorego czasami trudno jest 
dostrzec te zmiany i uznać je za chorobowe. 
U części chorych dochodzi do wyraźniejsze-
go „załamania linii życiowej” – na przykład 
pod postacią nasilonych trudności w szkole, 
na uczelni lub w pracy. Pogorszeniu ulega 
funkcjonowanie społeczne i emocjonalne.
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Schizofrenia czyli rozSzczepienie umySłu

 Przyczyny schizofrenii

Przyczyny schizofrenii są nie w pełni po-
znane, ale obecnie zaburzenie to określane 
jest jako „choroba mózgu”. Wynika to z coraz 
lepszego zrozumienia czynników biologicz-
nych (w tym genetycznych), prowadzących 
do powstania schizofrenii, a polegających 
na zaburzeniach funkcjonowania neuronów 
i neuroprzekaźników w mózgu (głównie do-
paminy). wystąpienie i obraz tej choroby 
zależy też od czynników psychologicz-
nych, społecznych i środowiskowych. 
Wpływy genetyczne powodują, że ryzyko za-
chorowania jest większe w rodzinach, w któ-
rych krewni (np. rodzice, rodzeństwo, dzieci) 
chorują na schizofrenię. W przypadku wystę-
powanie schizofrenii u obojga rodziców, ry-
zyko zachorowania dziecka wynosi ok. 45%. 
W przypadku schizofrenii występującej tylko 
u jednego z rodziców ryzyko to wynosi 6%. 
obecność skłonności genetycznej nie musi 
oznaczać, że schizofrenia się u danej osoby 
rozwinie, gdyż ważny jest też wpływ innych, 
wymienionych wyżej, czynników.

Objawy schizofrenii można 
podzielić na następujące 

grupy:
 � objawy pozytywne 
 � objawy negatywne 
 � zaburzenia poznawcze 
 � zaburzenia afektu
 � objawy dezorganizacji psychicznej.

Objawy pozytywne 
(wytwórcze)

to przede wszystkim urojenia i omamy. 
Urojenia to fałszywe sądy i przekonania pa-
cjenta o istnieniu zjawisk lub rzeczy, dzianiu 
się wydarzeń, które nie istnieją w rzeczy-
wistości lub istnieją, ale są przez pacjenta 

skrajnie fałszywie interpretowane. Pacjent 
jest przekonany o prawdziwości swoich myśli 
i przeżyć i nie da się go przekonać, że jest 
inaczej. Przeżycia te często mają niezwykły 
i dziwacznych charakter, a pacjent mocno 
wierzy w to, co myśli. Urojenia ksobne to 
przekonania, że jest się obserwowanym lub 
że jest się tematem rozmów (np. w trakcie 
audycji telewizyjnych lub radiowych). Uroje-
nia prześladowcze obejmują przekonanie, że 
jest się śledzonym, podsłuchiwanym, często 
z poczuciem grożącej krzywdy. W przypadku 
urojeń odsłonięcia i oddziaływania pacjent 
jest przekonany, że na jego myśli wpływają 
inni ludzie lub rzeczy, przy czym ten wpływ 
ma charakter niezwykły; mogą pojawić się 
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zubożenie wypowiedzi,
 � upośledzenie woli,
 � spowolnienie ruchowe,
 � brak lub spadek dbałości o siebie.

Zaburzenia poznawcze 

występujące w schizofrenii to m. in. po-
gorszenie koncentracji i uwagi oraz upo-
śledzenie pamięci i inteligencji. Pacjent nie 
może się skupić na tym, co robi, ma trud-
ności z zaplanowaniem i organizacją dnia, 
odczuwa pogorszenie inteligencji i spraw-
ności myślenia.

Zaburzenia afektu (nastroju) 

to głównie smutek, żal, zmniejszenie ra-
dości życia, depresja. Czasami uczucia te 
są dziwaczne i niezgodne z okolicznościami, 
wręcz sprzeczne (np. pacjent może śmiać 
się w sytuacjach, które zwykle wzbudzają 
odwrotne reakcje). Po ustąpieniu ostrych 

przekonania o nasyłaniu myśli innych osób, 
zabieraniu własnych myśli przez jakąś siłę 
z zewnątrz, a własne myśli stają się „odsło-
nięte” i znane innym.

Omamy (halucynacje) 

to zaburzenie postrzegania w zakresie 
wzroku, słuchu, smaku, węchu, dotyku. U cho-
rego występują „realistyczne” doznania 
zmysłowe, pomimo że w otoczeniu nie ma 
bodźca, który mógłby je wywołać. omamy 
słuchowe polegają na tym, że pacjent słyszy 
różnego rodzaju głosy i dźwięki, które w rze-
czywistości nie istnieją. Mogą to być głosy 
jednej lub kilku osób, mogą być niewyraźne 
lub tworzyć słowa, zdania, dialogi. Głosy te 
mogą „komentować” to, co pacjent robi lub 
nakazywać mu wykonywanie różnych czyn-
ności. Szczególnie niebezpieczne są głosy 
nakazujące samobójstwo – mogą one po-
pchnąć chorego do podjęcia takiej próby. 
Halucynacje wzrokowe powodują, że pacjent 
„widzi” różne przedmioty, osoby lub postaci, 
które w rzeczywistości nie istnieją.

Objawy negatywne 

to stopniowe wycofywanie się z dotych-
czasowej aktywności i relacji z ludźmi, aż do 
całkowitej utraty zainteresowań i wycofania 
społecznego. zdarza się, że chorzy na schi-
zofrenię unikają innych, nie chcą wychodzić 
z domu i stają się zobojętniali uczuciowo. 
ich mimika i gesty mogą ulec ogranicze-
niu, co utrudnia komunikację. inne objawy 
z tej grupy to:

 � abulia (tj. „bezczynność” wynikająca 
z niezdolności do planowania i podej-
mowania celowych działań),

 � anhedonia (zmniejszona zdolność 
lub brak zdolności do odczuwania 
przyjemności),

 � brak spontaniczności, bierność, apatia, 

SCHIZOFRENIA WIĄŻE SIĘ ZE 
ZWIĘKSZONYM RYZYKIEM 

SAMOBÓJSTWA, KTÓRE W TEJ GRUPIE 
CHORYCH SIĘGA 10%
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Schizofrenia czyli rozSzczepienie umySłu

Psychiatra rozpoznaje 
schizofrenię poprzez 

osobiste badanie pacjenta, 
co polega głównie na 

rozmowie i obserwacji

objawów schizofrenii może też rozwinąć 
się depresja popsychotyczna, a w obrazie 
klinicznym dominują wówczas: smutek, zo-
bojętnienie, zmniejszenie radości życia, ak-
tywności życiowej oraz zainteresowań. Jest 
to stan, w którym istnieje szczególnie duże 
zagrożenie samobójstwem.

Objawy dezorganizacji 
psychicznej 

to na przykład zaburzenia myślenia 
i/lub zachowania pacjenta – stają 
się one niezrozumiałe i dziwaczne.

Schizofrenia wiąże się ze zwiększonym 
ryzykiem samobójstwa, które w tej grupie 
chorych sięga 10%, a występowanie myśli 
lub tendencji samobójczych jest bezwzględ-
nym wskazaniem do konsultacji u psychiatry.

Psychiatra rozpoznaje schizofrenię po-
przez osobiste badanie pacjenta, co polega 
głównie na rozmowie i obserwacji. Ważne 
mogą być też dane uzyskane od rodziny i in-

nych bliskich chorego. Wprawdzie badania 
laboratoryjne i obrazowe nie są w stanie po-
twierdzić obecności schizofrenii, jednak ich 
wykonanie jest konieczne w celu oceny sta-
nu ogólnego pacjenta i wykluczenia innych 
chorób. Psychiatra bada również pacjenta 
pod kątem współwystępowania innych za-
burzeń, uzależnień i nadużywania substancji 
psychoaktywnych, głównie alkoholu i sub-
stancji halucynogennych.

 Schizofrenia jest chorobą przewlekłą, którą 
coraz lepiej rozumiemy i dysponujemy coraz 
skuteczniejszymi metodami terapii. Celem 
leczenia, opartego głównie na lekach prze-
ciwpsychotycznych, jest uzyskanie remisji, 
optymalnie z powrotem pacjenta do normal-
nego życia. 

terapia schizofrenii powinna być komplek-
sowa i systematyczna, ważne jest regularne 
przyjmowanie leków w porozumieniu z psy-
chiatrą. Wiedza pacjenta i jego bliskich na 
temat choroby ułatwia współpracę i zwiększa 
szansę na prawidłowe i regularne leczenie. 
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Niewidzialna
strefa obronna

ta niewidzialna strefa, która nas chroni, to odporność. Posiadamy dwa rodzaje 
odporności: bierną i czynną. Bierna powstaje w naszym organizmie już w życiu 

płodowym, w wyniku przejścia przeciwciał z organizmu matki, natomiast 
czynną nabywamy w wyniku przebytych chorób lub w sposób sztuczny poprzez 

szczepionki
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T worzy ją zespół pożytecznych bak-
terii, które nas chronią przed intru-
zami, jakimi są wirusy, bakterie czy 

grzyby. zewnętrzną zaporę buduje między 
innymi skóra, śluzówki, odruchy obronne jak 
kichanie, kaszel, wymioty, łzawienie.

za odporność organizmu nie odpowiada 
jeden narząd, ale cały zespół, dlatego mó-
wimy o układzie odpornościowym. Układ 
odpornościowy to zespół różnych organów 
w ciele człowieka i każdy z nich wie, jak ma 
współgrać ze sobą, aby powstała symfonia 
o nazwie odporność. tę naturalną barierę 
powinniśmy wspierać na wiele sposobów.

Dieta

Podstawą budowania naszej odporności 
jest właściwa dieta. ocenia się, że za około 
80% wydolności całego układu odpornościo-
wego odpowiadają jelita. U zdrowych ludzi 
układ pokarmowy jest wypełniony prawidłową 
mikroflorą, wolny od przerostu szkodliwych 
drobnoustrojów i nie stanowi pożywki dla 
szkodliwych pasożytów. 

każdy kto chce zachować swój 
organizm w dobrej kondycji 
zdrowotnej:

 � nie powinien się przejadać
 � powinien zapewnić optymalne wchła-

nianie składników odżywczych poprzez 
jak najdokładniejsze przeżucie wszyst-
kiego, co je

 � powinien zwracać uwagę na ewentualne 
nietolerancje pokarmowe.

Często nie zwracamy uwagi na szczegó-
ły, a to właśnie one są istotą rzeczy. Chcąc 
zachować nasz organizm w bardzo dobrej 

kondycji, musimy w przeziębieniowej profi-
laktyce uwzględnić picie dużych ilości nie-
gazowanej wody mineralnej oraz herbatek 
owocowych (z dzikiej róży, tarniny, owocu 
maliny, borówki, ostrężyny, rokitnika, czarnej 
porzeczki, dzikiego bzu, melisy, mięty, ziela 
jeżówki), co pozwala na prawidłowe nawod-
nienie organizmu i ułatwia eliminację niepo-
trzebnych i szkodliwych związków. 

Wskazane jest także stosowanie dobrze 
zbilansowanej diety. do jadłospisu dobrze 
jest wprowadzić pokarmy, które mają działa-
nie potencjalnie zapobiegające przeziębie-
niom, a mianowicie cebulę, czosnek, chrzan, 
owoc czerwonej papryki (cenne źródło wita-
miny C i karotenu) czy natkę pietruszki. W die-
cie wzmacniającej odporność powinny się 
znaleźć warzywa i owoce, które obfitują w tzw. 
antyoksydanty (przeciwutleniacze), a które 
– walcząc z wolnymi rodnikami – sprzyjają 
naszej odporności. Są to głównie witaminy 
a, C i e, zawarte między innymi w marchwi, 
szpinaku, brokułach, pomidorach, papryce 
(zwłaszcza czerwonej), cytrusach oraz po-
rzeczkach i truskawkach (także mrożonych).

Styl życia

Pamiętajmy, że na odporność organizmu 
duży wpływ ma również zdrowy styl życia. 
Ważna jest aktywność fizyczna (właściwie 
dobrane i wykonywane ćwiczenia), spacery, 
odpowiednia ilość snu, picie dużej ilości pły-
nów, unikanie stresu, regularny wypoczynek. 
Spacery są zalecane niezależnie od pogody 
- czy to słonecznej, czy deszczowej. Warto 
jednak pamiętać o ubiorze dostosowanym do 
aktualnych warunków pogodowych. Przezię-
bienie często jest skutkiem wychłodzenia or-
ganizmu, zwłaszcza w wyniku jednoczesnego 
przemoczenia, bywa też skutkiem przegrza-
nia i następującego potem wychłodzenia. 
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niewiDzialna STrefa obronna

Morsowanie
Bardzo ciekawy i ekstremalny 
sposób hartowania to zostać 

morsem. Należy jednak 
pamiętać, aby przed kąpielą 

w lodowatej wodzie zasięgnąć 
opinii lekarza na temat 
naszego stanu zdrowia

Posiadanie kilku warstw ubrań na sobie 
pozwala na bieżąco reagować na zmiany 
temperatur - coś zdejmować, coś zakładać. 
Poszczególne warstwy ubrań, nawet cienkich 
koszulek i bluzeczek, są lepszym środkiem 
izolacyjnym niż jeden gruby sweter. zimą 
należy pamiętać nie tylko o szaliku i ręka-
wicach, ale także o czapce, gdyż przez gło-
wę tracimy bardzo dużo ciepła. absolutnie 
przeciwwskazane jest picie alkoholu w cza-
sie wychłodzenia organizmu. rozszerza on 
naczynia krwionośne, dając jedynie pozorne 
uczucie ciepła. Jeśli dojdzie do zmarznię-
cia i przemoczenia, warto szybko wysuszyć 
się i przebrać, a zmarznięte i przemoczone 
stopy wymoczyć w ciepłej wodzie z dodat-
kiem olejku eterycznego. Można również 
odpocząć w łóżku, pamiętając, że zmęczenie 
sprzyja rozwinięciu się infekcji. W czasie kie-
dy pogoda jest bardzo brzydka i większość 
czasu przebywamy w pomieszczeniach za-
mkniętych, należy pamiętać o regularnym ich 
wietrzeniu. Najlepsza dla organizmu tempe-
ratura pomieszczenia powinna wynosić od 
19 do 22 stopni Celsjusza.

Świetnym treningiem na 
odporność są również zmiany 

klimatyczne, na przykład wyjazd 
w góry latem czy zimą nad morze. 
organizm, który musi dostosować 

się do różnych warunków, 
mobilizuje do tego wszystkie swoje 

siły. najkorzystniejsze są dłuższe 
wyjazdy, trwające powyżej dwóch 

tygodni.

Hartowanie

kolejnym znanym sposobem na wzmoc-
nienie odporności jest hartowanie poprzez 
wodę. od najmłodszych lat możemy malu-
chowi robić na przykład kąpiele nóg, na zmia-
nę w ciepłej i zimnej wodzie, lub też kończyć 
kąpiel chłodniejszym prysznicem. Pozwólmy 
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też dziecku biegać boso po plaży i trawie lub 
brodzić w wodzie. dorośli mogą korzystać 
z sauny, po której bierze się zimny prysznic. 
Bardzo ciekawy i ekstremalny sposób har-
towania to zostać morsem. Należy jednak 
pamiętać, aby przed kąpielą w lodowatej 
wodzie zasięgnąć opinii lekarza na temat 
naszego stanu zdrowia.

Stres

od dawna wiadomo, że na dobrą odporność 
organizmu duży wpływ ma unikanie stresu lub 
ograniczanie jego wpływu. Stres powoduje 
bowiem zwiększoną produkcję i wydzielanie 
katecholamin oraz kortykosterydów, któ-
re w wyniku wpływu immunosupresyjnego 
zwiększają podatność na infekcje. istnieje 
wiele metod pozwalających na zwalczanie 
skutków stresu - techniki relaksacji, aktywne 
uprawianie sportów, stosowanie preparatów 
ziołowych i wiele innych.

Sen

dla prawidłowego funkcjonowania układu 
obronnego organizmu bardzo duże znacze-
nie ma odpowiednia ilość snu (co najmniej 7 
godzin na dobę u dorosłych i co najmniej 9 
godzin u dzieci) oraz wypoczynku, który jest 
spędzony aktywnie.

Probiotyki

Ponadto ogromny wpływ na prawidłowe 
funkcjonowanie układu odpornościowego 
mają probiotyki, czyli tak zwane dobre bak-
terie, które naturalnie są w naszym przewo-
dzie pokarmowym. Chronią przed infekcjami 
górnych dróg oddechowych oraz zapewniają 
prawidłową pracę przewodu pokarmowego. 
Można je znaleźć w jogurtach, kefirach, ma-
ślance, kiszonkach.

rozwój korzystnej mikroflory jelitowej warto 
wspomóc przyjmowaniem prebiotyków w po-

staci na przykład inuliny. okazuje się, że inu-
lina ma wiele ciekawych właściwości: działa 
na jelita jak jogurt naturalny, ogranicza wchła-
nianie kalorii podobnie jak błonnik i może 
być w kuchni dobrym zamiennikiem cukru 
lub zagęszczaczem. korzystny wpływ inuliny 
na zdrowie może odczuć każdy, a szczegól-
nie osoby otyłe, odchudzające się i chorują-
ce na cukrzycę. inulinę znajdziemy przede 
wszystkim w suplementach diety i żywności 
funkcjonalnej. Żywność funkcjonalna to taka, 
której poza podstawowym zadaniem, jakim 
jest odżywianie, przypisuje się psychologicz-
ny lub fizjologiczny wpływ na ludzki organizm. 
Może ona na przykład obniżać poziom cho-
lesterolu, wzmacniać układ odpornościowy, 
przywracać równowagę mikrobiologiczną 
układu pokarmowego. Natomiast produk-
ty i preparaty, w których składzie występują 
obok siebie prebiotyki i probiotyki to synbio-
tyki. oprócz żywności prebiotyki i probiotyki 
można kupić w aptece w postaci kapsułek 
lub proszku w saszetkach.

WITAMINA C TO SKUTECZNY ŚRODEK 
W WALCE Z INFEKCJAMI



Porady z aPteki www.poradyzapteki.pl 19

niewiDzialna STrefa obronna

r e k l a m a

w zapobieganiu przeziębieniom 
i wzmacnianiu układu 

odpornościowego szczególną 
rolę odgrywa witamina c jako 

skuteczny środek w walce 
z infekcjami oraz rutyna.

 Naturalnymi źródłami witaminy C są przede 
wszystkim truskawki, owoce cytrusowe, owo-
ce kiwi, sok pomidorowy, słodka papryka, 
brokuły i pomidory. Witamina C występuje 
też w wielu dostępnych na rynku preparatach, 
sama albo w połączeniu z innymi środkami 
stosowanymi w leczeniu infekcji.

Bądźmy dobrymi i dbającymi właściciela-
mi swoich organizmów. Pamiętajmy, że jest 
on jedynym miejscem, jakie mamy do życia. 
tylko od nas zależy, czy w miarę upływu czasu 
staniemy się rozsypującym się i przeżartym 

rdzą starym rupieciem, czy też wzbudzają-
cym zachwyt swoim wyglądem i sprawnością, 
wyjątkowo dobrze utrzymanym modelem. 

aby nasz układ odpornościowy 
mógł skutecznie bronić nas przed 
infekcjami, musimy dbać o niego 
codziennie. 

Sobie i swoim dzieciom zaplanujmy dzień 
tak, by nie zabrakło w nim ruchu na świeżym 
powietrzu, dobrej diety i solidnego odpoczyn-
ku. Wówczas nasz układ immunologiczny 
będzie miał odpowiednie warunki do prawi-
dłowego działania. Silny, zadbany i na bieżą-
co konserwowany system immunologiczny, 
stojąc na straży naszego dobrostanu, wyko-
na zawsze pracę, do której został stworzony 
przez naturę, czyli uchroni nas od wszystkich 
chorób – od kataru aż po raka.
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w ciągu kilku dni. Gdy siniaki utrzymują się 
dłużej niż tydzień i bolą, trzeba iść do lekarza. 
taki stan może oznaczać bowiem zaburze-
nia w krzepliwości krwi. Stwierdza się to po 
prostym badaniu krwi na liczbę płytek, czas 
krzepnięcia i krwawienia.

któż z nas nie nabił sobie choć raz w życiu 
siniaka? Chyba każdy. Najczęściej borykają 
się z tym problemem osoby, które uprawiają 
sport. Sine miejsca na różnych częściach cia-
ła bardzo uprzykrzają nam życie. Pojawiają 
się one po uderzeniu o coś twardego bądź 
w wyniku długotrwałego bólu w określonym 
miejscu – są to tak zwane wylewy podskórne. 
Na szczęście siniaki nie są groźne.

Siniaki u dzieci zawsze budzą niepokój. 
Mogą świadczyć o stłuczeniu lub stosowanej 

siniaki?
S iniaki, fachowo nazywane krwawy-

mi podbiegnięciami, zazwyczaj 
są efektem uszkodzenia naczyń 

krwionośnych w wyniku uderzenia lub zmiaż-
dżenia. Powstają wtedy, gdy krew przez 
uszkodzoną tkankę przedostaje się do tkanki 
podskórnej, zazwyczaj w miejscu, które jest 
mocno uderzone lub przygniecione. 

Wyjątkiem są siniaki pod oczami, które 
mogą się utworzyć po uderzeniu w czoło lub 
skroń. dzieje się tak, gdyż krew spływa (opa-
da) pod wpływem sił grawitacji. zasinienie 
ma dość wyraźny kształt, ponieważ otacza-
jąca go nieuszkodzona tkanka obkurcza się, 
hamując w ten sposób dopływ krwi do po-
tłuczonego miejsca. to rodzaj samoleczenia 
organizmu. Jeżeli nie istnieją poważniejsze 
uszkodzenia ciała, zwykłe siniaki goją się 

O czym mogą 
nas informować
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wobec dziecka przemocy domowej. dzie-
ci, szczególnie te w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym, są niezwykle aktywne, 
albowiem ruch jest dla nich naturalną po-
trzebą, której zaspokojenie jest niezbędne 
do prawidłowego rozwoju fizycznego orga-
nizmu, dlatego u nich mogą często pojawiać 
się krwawe podbiegnięcia.

Jeśli siniaki na ciele pojawiają się w wyniku 
upadku czy urazu mechanicznego i wystę-
pują zazwyczaj na nogach, wówczas nie są 
groźne. Nie zawsze jednak siniaki powstają 
wskutek urazu mechanicznego. Jeśli poja-
wiają się samoistnie, są pierwszymi obja-
wami choroby.

Siniaki samoistnie występują 
wtedy, gdy w organizmie zaczyna 
toczyć się proces chorobowy.  
mogą one świadczyć o:

 � wrodzonej kruchości naczyń 
– choroba ta polega na nadmiernej kru-
chości naczyń krwionośnych i zbyt dużej 
przepuszczalności naczyń włosowatych, 
ponieważ wadliwe, delikatne naczynka, 
pękając, uwalniają krew poza ich obręb, 
powodując rozległe krwiaki na całym 
ciele.

 � hemofilii (skazie krwotocznej) – to 
wrodzona choroba (najczęściej rozpo-
znawana w wieku niemowlęcym lub wcze-
snym dzieciństwie), w której nawet po 
bardzo lekkim urazie (na przykład przyci-
śnięcia palcem punktu na ciele) pojawiają 
się krwiaki; powodem tego zjawiska jest 
niedobór czynników krzepnięcia krwi;

 � chorobie von willebranda – 
objawia się samoistnie powstającymi 
na nogach  siniakami; przyczyną ich 
powstawania jest brak we krwi niektó-
rych czynników krzepnięcia (na przykład 

Nie zawsze jednak siniaki 
powstają wskutek urazu 

mechanicznego. Jeśli 
pojawiają się samoistnie, 
są pierwszymi objawami 

choroby.
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Pojawiają się znikąd i bez wyraźnej 
przyczyny

znajdują się w miejscach, które nie 
mają związku z uderzeniem (mogą to 

być stopy, dłonie, brzuch)

Pojawiają się nawet po delikatnym 
dotknięciu skóry

Wiążą się z ogromnym bólem, który 
uniemożliwia normalne życie

Są bardzo rozległe, a ich rozmiar 
jest nieadekwatny do urazu.

czynnika von Willebranda). zdarza się, 
że schorzenie to diagnozowane jest 
dopiero u osoby dorosłej, na przykład 
gdy po usunięciu zęba lub po zabiegu 
chirurgicznym pojawiają się problemy 
z zatamowaniem krwawienia. Choroba 
spowodowana jest brakiem czynnika 
krzepnięcia krwi i jest najczęstszym 
wrodzonym schorzeniem związanym 
z układem krzepnięcia;

 � przewlekłej białaczki szpiko-
wej – w wyniku niedoboru trombocytów 
(płytek krwi) oraz zmniejszenia liczby 
erytrocytów (czerwonych krwinek) u osób 
z ostrą postacią białaczki pojawiają 
się często krwawienia oraz podskórne 
wylewy krwi do tkanek, którym zawsze 
towarzyszą inne symptomy, takie jak: 
nocne poty, gorączka, powiększone wę-
zły chłonne. Siniaki pojawiają się tylko 
u części chorych – u połowy z nich liczba 
płytek jest zwiększona, co skutkuje zato-
rami, u jednej trzeciej pozostaje w nor-
mie, u reszty mogą pojawić się krwiaki;

 � pierwotnej marskości żółcio-
wej wątroby – powinny występować 
również inne symptomy, w tym: żółtacz-
ka, wodobrzusze, krwawienie z nosa 
i z dziąseł oraz obrzęk nóg, przewlekłe 
zmęczenie;

 � niewydolności nerek – samoist-
nie pojawiającym się siniakom na no-
gach towarzyszą: świąd, zmiany skórne 
takie jak wypryski, nudności i wymioty, 
brak apetytu, utrata masy ciała, bóle 
głowy, czkawka oraz nadciśnienie tęt-
nicze krwi.

Na samoistne powstawanie 
siniaków oprócz chorób 

mogą wpływać również inne 
czynniki, a mianowicie:

Zmiany na skórze trzeba 
koniecznie pokazać 

lekarzowi, jeśli siniaki:

1.

2.

3.

4.

5.
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o czym mogą naS informować Siniaki

 � niedobór witaminy k – witamina 
k bierze udział w procesach krzepnięcia 
krwi, jej niedobór może osłabiać krzep-
nięcie i je zaburzać (za obniżenie pozio-
mu witaminy k odpowiadają najczęściej 
choroby wątroby, tarczycy i trzustki)

 � niedobór witaminy c – witamina 
C jest odpowiedzialna za elastyczność 
naczyń krwionośnych i ich przepuszczal-
ność, jej niedobór sprawia, że naczynia 
krwionośne stają się kruche i pękają, 
przez co powstają siniaki

 � przyjmowanie leków rozrze-
dzających krew – są to leki stosowane 
w leczeniu chorób układu krwionośnego 
oraz leki przeciwzakrzepowe

 � zażywanie kortykosteroidów, 
czyli leków o działaniu przeciwzapal-
nym, antyalergicznym i obniżających 
odporność

 � nadużywanie alkoholu – rozszerza 
on i osłabia naczynia krwionośne, wypłu-
kuje witaminy odpowiedzialne za ich ela-
styczność i prawidłowe krzepnięcie krwi

 � sprawy kobiece - badania wskazują, 
że kobiety bezpośrednio przed miesiącz-
ką oraz niewielka grupa ciężarnych przed 
porodem (5%) narażone są na łatwiej-
sze powstawanie siniaków. Powodem 
jest osłabienie naczyń krwionośnych 
oraz zmniejszenie w tym czasie liczby 
płytek krwi.

Siła upadku lub uderzenia uszkadza 
naczynia włosowate. Miejsce stłuczenia 
w pierwszym etapie bardzo boli, choć nie 
ma widocznej rany. Sine miejsce na skórze 
nie pojawia się od razu. dzieje się tak, gdyż 
najpierw musi nastąpić moment wchłaniania 
hemoglobiny z uszkodzonych naczyń, przez 
co nasze bolesne miejsce zmienia kolor. Naj-
częstszymi odcieniami siniaków są kolory od 
ciemnogranatowego, przez odcienie fioletu, 
aż do żółtego.

 Siniaki zazwyczaj goją się 
samoistnie, jednak gdy się 
pojawiają na ciele, należy 

przygotować i przyłożyć na nie 
zimny kompres z kwaśnej lub 
zimnej wody, serwatki czy też 

z kwaśnego mleka. 

Bardzo często stosuje się okłady z lo-
du, mrożonek, z rozgniecionej kapusty 
bądź czosnku. zimne okłady są bardzo 
skuteczne, ponieważ zimno powoduje 
obkurczanie się naczynek krwiono-
śnych, a co za tym idzie – zapobiega 
wylewowi krwi i ogranicza obszar si-
niaka. Siniaków na nogach i na ca-
łym ciele można pozbyć się poprzez 
smarowanie krwawych wybroczyn ma-
ściami na stłuczenia (z kasztanow-
cem, arniką górską lub żywokostem). 
Gojenie siniaków możemy również 
przyspieszyć za pomocą dostępnych 
w aptekach żelów czy plastrów chło-
dzących. Siniak powinien zniknąć po 
upływie 7 - 10 dni. Stłuczenia i siniaki 
bywają często bolesne, jednak spo-
żywanie zbyt dużych ilości środków 
przeciwbólowych nie jest wskazane, 
albowiem niektóre z nich na przykład 
zmniejszają gęstość krwi. zażywając 
je, często zupełnie nieświadomie po-
wodujemy powiększenie krwawego 
podbiegnięcia.

!
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Dar życia, a zarazem 
bezcenny lek

Krew
W każdym roku, pod koniec okresu urlopowego, w przestrzeni medialnej dają 
się słyszeć alarmujące głosy płynące wprost ze stacji krwiodawstwa w całym 
kraju, nawołujące do oddawania krwi. Proszą placówki służby zdrowia, ale też 
konkretne osoby. Poruszył mnie apel kobiety oczekującej kilka lat na zabieg 
wstawienia endoprotezy stawu biodrowego, który musiał zostać odwołany 

z powodu braku krwi

W iększość operacji chirurgicz-
nych wymaga toczenia krwi 
operowanym pacjentom. 

W Polsce, na tle europy, notujemy również 
zwiększoną liczbę wypadków komunikacyj-
nych, w których często dochodzi do znacz-
nej utraty krwi u poszkodowanych. W takich 
sytuacjach krew jest bezcennym lekiem 
ratującym życie. Wielu pacjentów zmaga 
się z chorobami prowadzącymi do niedo-
krwistości, czyli niedoboru poszczególnych 
składników tej życiodajnej tkanki. krew bądź 
wyizolowane z niej poszczególne frakcje 
stanowią często jedyne lekarstwo. Pomimo 
olbrzymiego postępu medycyny i biotech-
nologii z nią związanych nic nie jest w sta-
nie zastąpić krążącej w naszych żyłach krwi, 
a zapotrzebowanie na ten cudowny lek z roku 
na rok rośnie.

Krew jako tkanka

Najwięcej we krwi jest erytrocytów (średnio 
4-5 milionów w 1 mm3). Powstają one w czer-
wonym szpiku kostnym i zawierają czerwony 
barwnik krwi zwany hemoglobiną, stąd kolor 
naszej krwi jest czerwony. Hemoglobina ma 
wyjątkową zdolność odwracalnego łączenia 
się z tlenem i dwutlenkiem węgla. dzięki tej 
właściwości hemoglobiny, erytrocyty trans-
portują tlen z płuc do tkanek, którym jest on 
niezbędny do procesów życiowych, a odbie-
rają powstający tam dwutlenek węgla. dwu-
tlenek węgla z kolei przenoszony jest do płuc 
i wydalany na zewnątrz podczas oddychania.

Leukocytów we krwi nie jest tak dużo jak 
erytrocytów - zaledwie 3,5-10 tysięcy w 1 
mm3. Powstają one zarówno w czerwonym 
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warto 
wiedzieć

Dzięki rozbudowanemu 
systemowi naczyń, które 
ułożone jedno za drugim 
miałyby łącznie długość 
100 000 kilometrów, czerwony 
eliksir dociera do każdej 
komórki ciała. 

ten doskonały system logistyczny 
transportuje tlen i substancje odżywcze, 
usuwa toksyny, dba o niszczenie wnika-
jących do organizmu drobnoustrojów 
chorobotwórczych, a przy okazji – sta-
nowiąc rozpuszczalnik dla hormonów 
– pełni jeszcze rolę systemu komuni-
kacyjnego. Milimetr sześcienny krwi 
zawiera około ośmiu milionów komórek, 
głównie przenoszących tlen, tzw. czer-
wonych ciałek. Wszystko to zazwyczaj 
działa jak w zegarku. 

Układ krwionośny daje się jednak 
przechytrzyć nowotworom, które z życio-
dajnego płynu czynią sobie... prywatną 
spiżarnię. krew jest tkanką płynną, skła-
dającą się z płynu nazywanego osoczem, 
w którym zawieszone są elementy stałe, 
czyli ciałka krwi. Głównym składnikiem 
osocza jest woda z rozpuszczonymi 
w niej białkami, glukozą, tłuszczami, 
witaminami, hormonami, solami mine-
ralnymi, składnikami biochemicznymi, 
dwutlenkiem węgla i przeciwciałami. 
do ciałek krwi, nazywanych też inaczej 
elementami morfotycznymi krwi, zali-
czamy: krwinki czerwone (erytrocyty), 
krwinki białe (leukocyty) i płytki krwi 
(trombocyty). Wszystkie wymienione 
krwinki spełniają bardzo ważne i róż-
norodne funkcje.

szpiku kostnym, jak i w śledzionie, grasicy 
i węzłach chłonnych. do białych krwinek za-
liczamy: granulocyty, leukocyty, monocyty 
i makrofagi. Funkcją leukocytów jest obro-
na organizmu przed wirusami, bakteriami, 
grzybami i ciałami obcymi. Część białych 
krwinek (granulocyty, makrofagi) posiada 
zdolność ruchu pełzakowego (takiego jak 
u ameby), dzięki czemu mogą poruszać się 
pod prąd krwi i przenikać przez ściany na-
czyń krwionośnych do tkanek. to umożliwia 
im kontrolę krwi i tkanek, dzięki czemu nie 
dopuszczają do nadmiernego rozwoju bak-
terii stale zamieszkujących w jamie ustnej, 
jelitach czy drogach oddechowych. W razie 
rozwoju choroby (np. infekcja, uraz skóry), 
liczba leukocytów we krwi może bardzo 
szybko wzrastać, ponieważ organizm uwal-
nia rezerwy tych krwinek ze szpiku kostnego, 
węzłów chłonnych i śledziony.

trombocyty występują we krwi w ilości 150-
450 tysięcy/mm3. Biorą udział w krzepnię-
ciu krwi, dzięki czemu nieduże krwawienia 
ulegają samoistnemu zatamowaniu w ciągu 
kilku minut po urazie.

Niedokrwistość

Powszechnie wiadomo, że do prawidło-
wego funkcjonowania naszego organizmu, 
łącznie z krążącą krwią, niezbędne są między 
innymi sole mineralne i witaminy. Substan-
cje te dostarczane są do organizmu wraz 
z pożywieniem. Jednym z najważniejszych 
składników mineralnych, niezbędnym do 
tworzenia krwinek czerwonych w szpiku kost-
nym, jest żelazo. Niedobór żelaza jest naj-
częstszą przyczyną niedokrwistości, której 
następstwem jest gorsze zaopatrzenie tka-
nek i narządów w tlen. Powodem niedoboru 
żelaza mogą być częste i przedłużające się 
krwawienia, np. z przewodu pokarmowego 
czy dróg rodnych, niedostateczna podaż tego 
minerału w pokarmie (szczególnie w sezonie 
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jesienno-zimowym) lub zaburzenia w jego 
wchłanianiu w przewodzie pokarmowym. 
objawy niedokrwistości z niedoboru żela-
za zwykle ujawniają się powoli. Może wy-
stępować łatwe męczenie, kołatanie serca, 
spadek odporności i częste infekcje, sucha 
i łuszcząca skóra, wypadanie włosów, łamliwe 
paznokcie, bladość skóry i śluzówek widocz-
na przede wszystkim na małżowinach uszu, 
palcach rąk i stóp, wargach, wewnątrz jamy 
ustnej i na spojówkach. dla potwierdzenia 
rozpoznania niedokrwistości lekarz zleca 
badanie morfologiczne krwi. Po ustaleniu 
jako przyczyny niedokrwistości niedoboru 
żelaza, do leczenia włącza się preparat że-
laza. Lek trzeba stosować regularnie i tak 
długo, jak zaleci lekarz. Chodzi bowiem nie 
tylko o poprawę wyników morfologii krwi, 
ale również o uzupełnienie zapasów żelaza 
w organizmie.

rzadszymi postaciami niedokrwistości są: 
niedokrwistość z niedoboru witaminy B12, 
tzw. anemia złośliwa i niedokrwistość z nie-
doboru kwasu foliowego. anemia złośliwa wy-
stępuje przede wszystkim u osób starszych, 
u których istnieje przewlekły zanikowy nieżyt 
żołądka lub których dieta jest bardzo jedno-
stronna, uboga w mięso i mleko. Choroba 

rozwija się powoli, objawy niedokrwistości 
złośliwej narastają stopniowo w ciągu roku 
lub dłużej. dodatkowo pojawiają się dolegli-
wości ze strony układu nerwowego. W lecze-
niu stosuje się pozajelitową witaminę B12, 
pod wpływem której ustępują objawy anemii. 
Jednak, aby choroba nie nawróciła, pacjent 
musi kontynuować iniekcje z tej witaminy co 
3-4 tygodnie.

Niedokrwistość na tle niedoboru kwasu 
foliowego może być wywołana brakiem tej 
witaminy w pożywieniu, wzmożonym zapo-
trzebowaniem na nią w okresie ciąży, prze-
wlekłymi chorobami niektórych narządów 
lub zastosowaniem niektórych leków, np.  
przeciwdrgawkowych, przeciwprątkowych, 
antagonistów kwasu foliowego. W leczeniu 
podaje się preparaty kwasu foliowego.

Grupy krwi

dla każdego z nas jest oczywiste, że mamy 
różne grupy krwi. związane jest to z występo-
waniem na powierzchni naszych erytrocytów 
uwarunkowanych genetycznie antygenów. 
zjawisko to zostało odkryte w 1901 r. przez 

austriackiego uczonego karla Land-
stainera, który wyodrębnił dwa pod-

stawowe antygeny grupowe krwi 
a i B. 

w wyniku różnej 
kombinacji tych 

antygenów na powierzchni 
erytrocytów, istnieją cztery 

podstawowe grupy krwi. i tak: 

 � jeśli mamy grupę krwi a, to na powierzch-
ni naszych czerwonych krwinek znajduje 
się antygen a

 � jeśli mamy grupę krwi B, to na powierzch-
ni czerwonych krwinek znajduje się an-
tygen B

 � jeśli mamy grupę krwi aB, to nasze ery-
trocyty posiadają oba antygeny a i B
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 � jeśli natomiast mamy grupę krwi 0, to 
znaczy, że na powierzchni krwinek czer-
wonych nie ma żadnego antygenu.

Dodatkowo trzeba wspomnieć, że 
w osoczu każdego z nas znajdują 
się przeciwciała przeciwko 
antygenom, które nie występują 
na naszych własnych krwinkach 
czerwonych. i tak:

 � osoby z grupą krwi a mają przeciwciała 
typu b

 � osoby z grupą krwi B mają przeciwciała 
typu a

 � osoby z grupą 0 mają dwa rodzaje prze-
ciwciał: typu a i typu b

 � osoby z grupą krwi aB nie mają żadnych 
przeciwciał.

Wiedza o antygenach krwinkowych i prze-
ciwciałach osoczowych jest niezmiernie 
ważna podczas przetaczania krwi. trans-
fuzja krwi niezgodnej grupowo jest bardzo 
niebezpieczna dla życia i często kończy się 
śmiercią, ponieważ dochodzi wówczas do 
burzliwej reakcji między antygenami krwinko-
wymi i przeciwciałami przeciwko nim, w wy-
niku której erytrocyty są niszczone. dlatego 
obecnie przetacza się chorym wyłącznie 
krew tej samej grupy i przed każdą transfu-
zją próbki krwi biorcy i dawcy są badane pod 
względem zgodności grupowej.

Krew jako cudowny lek

Bez krwi życie jest niemożliwe, ponieważ 
dostarcza ona tlen i substancje odżywcze do 
wszystkich komórek każdego żywego organi-
zmu. Jednocześnie można ją łatwo pobierać 
od dawców, dzięki czemu jest niezastąpio-
nym lekiem w terapii różnych schorzeń. krew 
i pochodne z niej preparaty są niezbędne np. 

w czasie dużych operacji chirurgicznych, dla 
poszkodowanych w wypadkach, chorych na 
choroby krwi i szpiku, chorych z zaburzenia-
mi odporności. Jedynym źródłem ludzkiej 
krwi, która może być kiedyś każdemu z nas 
potrzebna, są dawcy.

krew może oddawać każdy dorosły czło-
wiek, jeśli jest zdrowy, tzn. nie chorował 
na wirusowe zapalenie wątroby nieza-
leżnie od typu, na kiłę, gruźlicę w ciągu 
ostatnich 5 lat, malarię lub aids. kobieta 
może oddawać krew 3 dni po miesiączce. 
krew można również oddawać po porodzie 
i po okresie karmienia piersią (przepisy 
w tych przypadkach nie zawierają rygory-
stycznych terminów). kobieta może oddać 
krew cztery razy w roku, a mężczyzna sześć 
razy. Jeśli dawca oddaje tylko osocze, bez 
krwinek czerwonych, może to powtarzać do 
dwudziestu razy w roku.

Przed każdym pobraniem osoba chętna 
do oddania krwi jest badana przez lekarza, 
który stwierdza, czy nie ma przeciwwskazań 
do pobrania oraz sprawdzana jest morfologia 
krwi. Po pobraniu krwi dawca otrzymuje po-
siłek regeneracyjny oraz zwolnienie z pracy 
za ten dzień. obecnie krew jest pobierana 
w systemie zamkniętym do foliowego wor-
ka, przy użyciu sprzętu jednorazowego użyt-
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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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GYN/2021-04/10

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

3

4

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

transfuzja krwi pełnej to zabieg, który prze-
prowadza się bardzo rzadko ze względu na 
ryzyko pojawienia się odczynów związanych 
z podaniem zbędnych elementów. W związ-
ku z tym transfuzję krwi pełnej przeprowadza 
się tylko w kilku przypadkach:

 � masywnego krwotoku, czyli gdy doszło 
do nagłej i znacznej utraty krwi (30-60%)

 � zabiegów chirurgicznych
 � przy dializie i krążeniu pozaustrojowym
 � transfuzje wymienne

najczęściej przetacza się 
pacjentom tylko te składniki krwi, 
których brak został stwierdzony:

transfuzja krwinek czerwonych - stosu-
je się w celu leczenia anemii (niedoboru 
czerwonych krwinek). organizm anemika 
nie produkuje czerwonych krwinek w ilości 
wystarczającej do przenoszenia tlenu, który 
jest niezbędny do prawidłowego funkcjono-

ku, dlatego nie ma ryzyka zakażenia dawcy 
w czasie tego zabiegu. Potem pobrana krew 
jest dokładnie badana w laboratorium na 
obecność przeciwciał przeciwko kile i wi-
rusom: HiV, wirusowego zapalenia wątroby 
typu a, B i C, cytomegalii i wirusa epsteina-
-Barra. każdy worek krwi, który jest przeta-
czany choremu, jest wcześniej przebadany, 
dlatego krew jest bezpieczna dla chorego. 
oprócz koncentratu krwinek czerwonych 
z krwi pozyskuje się: osocze, koncentraty 
płytek krwi, czynniki krzepnięcia krwi, albu-
miny i immunoglobuliny.

Kiedy stosujemy transfuzję 
krwi?

organizm człowieka potrafi sobie pora-
dzić z utratą niewielkiej ilości krwi - wówczas 
w ciągu kilku tygodni wytwarza nowe czer-
wone krwinki. Jeśli jednak doszło do utraty 
większej ilości krwi, transfuzja jest jedynym 
sposobem na szybkie uzupełnienie jej nie-
doboru, a tym samym na uratowanie życia. 
W związku z tym decyzja o transfuzji krwi po-
dejmowana jest w przypadkach, gdy pacjent 
nie może być leczony w żaden inny sposób, 

Każdy worek krwi, 
który jest przetaczany 

choremu, jest wcześniej 
przebadany, dlatego 

krew jest bezpieczna dla 
chorego
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wania organizmu. tego typu transfuzja krwi 
może być również potrzebna u pacjenta, 
który przechodzi chemioterapię. Synte-
tyczne związki chemiczne używane w celu 
zwalczania chorób nowotworowych (w tym 
raka krwi) mogą bowiem osłabić zdolność 
organizmu do produkcji nowych erytrocytów 
w trakcie leczenia.

transfuzja krwinek białych - leukocyty po-
daje się w przypadku zagrażającemu życiu 
niedoboru granulocytów (krwinek białych, 
zawierających ziarnistości) czy zespole leu-
kopeniczno-zakażeniowym. W ostatnim ro-
ku w Gdańsku rozpoczęto leczenie cukrzycy 
typu i u dzieci poprzez podawanie namno-
żonych z własnej krwi poza organizmem 
odpowiednich limfocytów, które chronią 
trzustkę przed własnymi „agresywnymi” bia-
łymi krwinkami, atakującymi trzustkę.

transfuzja masy płytkowej - w przy-
padku małopłytkowości, tj. w sytuacji 
niedoboru płytek krwi lub gdy płytki krwi 
nie funkcjonują prawidłowo, koniecz-
na jest transfuzja koncentratu krwinek 
płytkowych.

elementy osocza - preparaty osoczowe 
stosuje się w przypadku: krwawień u cho-
rych ze skazą krwotoczną, także tą wrodzoną 
(np. w leczeniu hemofilii, choroby von Wille-
branda) - wówczas stosuje się koncentraty 
czynników krzepnięcia; chorób o podłożu 
immunologicznym, w profilaktyce konfliktu 
serologicznego między matką a płodem, 
w celu zapobiegania niektórym chorobom 
zakaźnym i w zespołach niedoboru prze-
ciwciał - jest to wskazanie do przetoczenia 
immunoglobulin; hipoproteinemii (niedo-
białczenia krwi), czyli stanach niedoboru 
białek w tkankach i narządach oraz hipo-
albuminemii, czyli w sytuacji zmniejszenia 
albumin w osoczu. Wówczas niezbędne jest 
przetoczenie albumin.

Rezygnacja z transfuzji 
krwi z przyczyn 

religijnych
zdarzają się przypadki, w których -  

mimo konieczności przeprowadzenia 
transfuzji krwi - pacjent nie zgadza się 
na zabieg. dotyczy to przede wszystkim 
świadków Jehowy, którzy nie godzą się 
na przetaczanie krwi pełnej i jej ele-
mentów nawet w sytuacji zagrożenia 
życia. Warto wiedzieć, że lekarz, który 
przetoczy krew choremu świadkowi 
Jehowy, nie informując go o tym, może 
być pociągnięty do odpowiedzialności 
karnej, nawet jeśli zabieg był koniecz-
ny dla ratowania życia, np. w przypadku 
krwotoku podczas operacji.

według prawa międzynarodowego 
- zapisów powszechnej deklaracji 
praw człowieka i europejskiej kon-
wencji praw człowieka - lekarz mo-
że podjąć działania w celu ratowania 
życia dziecka nawet wbrew woli ro-
dziców, motywowanej względami reli-
gijnymi. Co więcej, lekarz może wbrew 
woli rodziców chronić prawa dziecka 
do zdrowia, nawet gdyby nie było bez-
pośredniego zagrożenia dla jego życia.
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące 
działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, 
bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża 
Twojemu życiu lub zdrowiu.

ZACZYNA UWALNIAĆ SUBSTANCJĘ 
PRZECIWBÓLOWĄ JUŻ W 60 SEKUND!1

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

E gzema najczęściej widoczna jest na 
nadgarstkach, skórze wokół łokci, 
pod kolanami. Główną przyczyną 

powstawania egzemy jest alergia, lecz ist-
nieją także przypadki, w których sprawcami 
wystąpienia tej choroby skórnej są grzyby, 
mikroby lub łojotok. zazwyczaj przebiega 
w czterech etapach: rumień, pęcherzyki, 
wysięk, strupy. objawom towarzyszy świąd 
o rożnym nasileniu. 

wyróżnia się trzy fazy wyprysku, 
które zależą od nasilenia zmian 

chorobowych.

Faza ostra 

– charakteryzuje się silnym rumieniem, 
pojawiającym się już po kilku godzinach od 
momentu kontaktu z alergenem. Pojawiają 
się drobne, ropiejące pęcherzyki, a zatem do-
chodzi do powstania wysiękowego ogniska, 
niewyraźnie odgraniczonego od otoczenia.

Faza podostra

 – jest to faza pośrednia, charakteryzująca 
się lekkim złuszczaniem oraz pojawieniem 
się strupków na rumieniu.

 egzema

Wyprysk, inaczej egzema (z łac. 
eczema) jest powierzchownym 
stanem zapalnym skóry, który 
przejawia się powstawaniem 
łuszczących się czerwonych plam, 
wywołanych różnymi czynnikami 
zewnątrz- i wewnątrzpochodnymi

Jedna z najczęstszych

chorób skóry
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Faza przewlekła 

– do tej fazy wyprysku dochodzi po dłużej 
utrzymującym się stanie zapalnym, który do-
prowadza do przerostu naskórka oraz bar-
dzo silnego złuszczania. tej fazie towarzyszy 
także nadmierny świąd, który doprowadza do 
drapania ogniska zapalnego i powstawania 
wykwitów wtórnych.

Istnieją różne odmiany 
wyprysku, różniące się 

obrazem klinicznym, które 
postaramy się poniżej 

pokrótce opisać.

wyprysk kontaktowy jest najczę-
ściej spotykaną odmianą egzemy. Powstaje 
na skutek działania na skórę substancji draż-
niących lub uczulających. Wyprysk alergicz-
ny powstaje na skutek zetknięcia się skóry 
z alergenem znajdującym się w kosmetykach, 
odzieży, lekach, roślinach. Po kilku godzinach 
pojawia się stan zapalny. Stan chorobowy 

przeważnie pojawia się w miejscu kontaktu 
skóry z alergenem, ale może również obej-
mować większe obszary skóry. Wykwitem 
pierwotnym jest rumień wraz z grudką wysię-
kową, która po pewnym czasie przekształca 
się w pęcherzyk. Po pęknięciu pęcherzyka 
powstaje sącząca nadżerka, pokrywająca się 
strupem, po czym dochodzi do pogrubienia 
i ściemnienia skóry i naskórka. ognisko to 
jest niewyraźnie oddzielone od otoczenia.

wyprysk niealergiczny, zwany ina-
czej podrażnieniem, wywołany bywa przez 
działanie związków drażniących w wysokim 
stężeniu na skórę. Najczęściej są to środki 
piorące, konserwujące, mydła, roztwory kwa-
sów i zasad oraz detergenty. Powtarzający się 
kontakt z czynnikami toksycznymi powoduje 
uszkodzenie bariery ochronnej skóry i roz-
winięcie stanu zapalnego.

wyprysk zawodowy związany jest 
zarówno z wypryskiem kontaktowym aler-
gicznym, jak i z podrażnieniem, ponieważ 
może być wywołany poprzez liczne substan-
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egzema
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otyłych w fałdach skórnych i zagięciach sta-
wowych. Wyprysk łojotokowy może także 
wystąpić u noworodków w pierwszych tygo-
dniach jego życia. W egzemie łojotokowej 
występują wysiękowe, rumieniowe, przy-
mieszkowe ogniska, które są pokryte żółtymi 
strupami. Często towarzyszy tym zmianom 
świąd, a w fałdach i zagięciach powstałe wy-
pryski mają charakter wyprzeniowy. Może 
również pojawić się zanikanie włosów w ob-
rębie owłosionej skóry głowy. Choroba ta ma 
charakter nawrotowy i przewlekły.

wyprysk podudzi występuje głównie 
u osób starszych. zmiany chorobowe poja-
wiają się najczęściej w okolicach podudzi 
oraz mogą towarzyszyć owrzodzeniom. Pod-
stawą wyprysku podudzi jest przewlekła nie-
wydolność krążeniowa i powstałe w układzie 
żylnym nadciśnienie, czyli tak zwany zespół 
żylakowy. Czynnikami wywołującymi wyprysk 

cje alergizujące lub drażniące, z którymi dana 
osoba ma kontakt w pracy zawodowej. eg-
zema zawodowa objawia się zmianami po-
dobnymi do zmian występujących w egzemie 
kontaktowej, lecz pojawiają się one głównie 
na rękach w miejscu kontaktu skóry z aler-
genem. istnieje również możliwość wystą-
pienia reakcji zapalnej na innych częściach 
ciała, kiedy dana osoba ma do czynienia ze 
związkami w stanie lotnym.

wyprysk łojotokowy jest chorobą 
przewlekłą, która jest związana z nadmier-
nym wydzielaniem łoju przez gruczoły łojowe, 
grzybem z grupy drożdżaków, czynnikami 
zakaźnymi, z układem nerwowym, porą ro-
ku oraz rożnymi chorobami, jak na przykład 
aidS. egzema łojotokowa najczęściej zlo-
kalizowana jest na owłosionej skórze głowy, 
w linii środkowej twarzy, za uszami, w okolicy 
międzyłopatkowej, mostkowej oraz u osób 
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mogą być mikrourazy, drażniące związki che-
miczne oraz zakażenia bakteryjne.

wyprysk pieniążkowaty, inaczej 
zwany również mikrobowym, jest odmianą wy-
prysku kontaktowego. objawami tego wypry-
sku są owalne lub okrągłe ogniska z wyraźną 
granicą od skóry zdrowej, pokryte grudkami 
i pęcherzykami. Może również wystąpić są-
czenie oraz świąd. Wielkość wyprysków waha 
się od 0,5 cm do 2 cm, a rozmieszczone są na 
tułowiu, nogach oraz dłoniach. Przebieg tej 
choroby jest nawrotowy i przewlekły. Powo-
dem powstawania tych wyprysków jest nad-
wrażliwość na alergeny bakteryjne, głównie 
paciorkowce. zaobserwowano, że częściej 
dotyczy osób w podeszłym wieku. Warunkami 
sprzyjającymi rozwojowi tej choroby są: niska 
temperatura otoczenia oraz zmniejszona 
wilgotność, gorące kąpiele, odzież z wełny 
naturalnej, wysuszające mydła.

wyprysk potnicowy jest odmianą 
egzemy, która głównie występuje na dłoniach 
i stopach. Charakteryzuje się pęcherzykami 
o mocno napiętej pokrywie. Przy wtórnym za-
każeniu bakteryjnym zawartość pęcherzyków 
jest ropna. dochodzi również do powstawania 
bolesnych nadżerek, a przebieg choroby jest 
ostry lub przewlekły. Przyczyn powstawania 
tego rodzaju egzemy jest wiele. alergeny 
mogą pochodzić z zewnątrz lub z wewnątrz. 
Naukowcy zaobserwowali, że istnieje zwią-
zek antygenów gronkowca i innych bakterii 
ropnych z zakażeniem oraz, że w przypadku 
grzybicy stóp zmiany na dłoniach mają cha-
rakter alergicznego odczynu krwiopochodne-
go na antygen grzyba. duże znaczenie w tym 
przypadku ma również alergia kontaktowa 
na różne metale, takie jak nikiel czy kobalt.

Funkcje bariery ochronnej, jaką jest skó-
ra, zostają w przebiegu egzemy zaburzone. 
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W skórze osób dotkniętych chorobą komór-
ki naskórka wydzielają substancje zapalne, 
które przyczyniają się do napływu komórek 
układu odpornościowego (limfocytów, ma-
krofagów, eozynofilów) i ich gromadzenia 
w skórze. Ponadto, w przeciwieństwie do 
osób zdrowych, u cierpiących na egzemę 
stężenie ceramidów w dolnych warstwach 
naskórka jest obniżone, w związku z czym 
zmniejszona jest szczelność i zwiększa się 
utrata wody, prowadząc do suchości skó-
ry i zwiększenia podatności na zakażenia. 
objawy mogą zostać nasilone przez niską 
wilgotność powietrza, częste mycie, czynniki 
drażniące, a także przez niektóre pokarmy 
oraz stres.

Skóra ze skłonnością do powstawania eg-
zemy wymaga szczególnej troski. Nie można 
jej ani przegrzewać, ani zbytnio wychłodzić. 
Ubrania powinny być luźne, przewiewne, naj-
lepiej z bawełnianych materiałów. Wskazane 
jest unikanie zbyt długich kąpieli. W czasie 
mycia woda powinna być letnia, kąpiel nie 
powinna trwać więcej niż 5-10 minut. Po umy-
ciu należy delikatnie osuszyć skórę i zaapli-

kować preparat nawilżający. Skóra powinna 
być jeszcze lekko wilgotna. 

z egzemą związane jest trwale 
uszkodzenie płaszcza lipidowego, 
który stanowi naturalną ochro-
nę skóry. aby zapewnić naturalną barierę, 
której organizm nie jest w stanie stworzyć, 
należy stosować specjalne środki służące do 
nawilżania i natłuszczania oraz zabezpiecze-
nia chorej skóry przed dalszym wysuszeniem. 
Należy zachowywać szczególną ostrożność 
przy wyborze tego typu preparatów pielęgna-
cyjnych. W codziennej pielęgnacji konieczne 
jest stosowanie odpowiednich środków do 
mycia o pH obojętnym lub lekko kwaśnym 
oraz preparatów nawilżająco-zmiękczają-
cych. dostępnych jest wiele hipoalergicznych 
preparatów przeznaczonych do pielęgnacji 
skóry dotkniętej egzemą – środki do mycia, 
do kąpieli, preparaty do smarowania (kremy, 
emulsje, balsamy).

Niestety nie istnieją sprecyzowane wytyczne 
dotyczące zasad żywienia w przebiegu egze-
my. Bez wątpienia należy jednak unikać skład-

Skóra ze skłonnością do 
powstawania egzemy 

wymaga szczególnej troski
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ników żywności, na które stwierdzono alergię, 
ponieważ narażenie na dane alergeny może 
potęgować występowanie zmian skórnych. 
osoby chore, które mają wypryski, powinny 
szczególnie zwracać uwagę na reakcje organi-
zmu po spożyciu poszczególnych produktów. 
zdarzają się reakcje, kiedy to wyprysk może 
pojawić się lub nasilać w odpowiedzi na aler-
gen pokarmowy po 6, a nawet 48 godzinach. 
Nieuzasadniona jest jednak eliminacja jakich-
kolwiek produktów bez wcześniejszego zdia-
gnozowania alergii pokarmowej. Podstawę 
diagnostyki stanowi baczna obserwacja reakcji 
organizmu. Niestety zarówno testy skórne, jak 
i testy badające poziom przeciwciał nie dają 
całkowitej pewności i niejednokrotnie dają 
wyniki fałszywie dodatnie.

egzema to choroba skóry, która 
z całą pewnością wymaga podjęcia 
odpowiednich metod leczenia. 

zaniedbana może doprowadzić do 
postaci przewlekłej, związanej ze 
zliszajowaceniem skóry. 

Szczególnie ważne jest podjęcie właściwe-
go leczenia w przypadku egzemy na twarzy, 
co pomoże zniwelować szpecące zmiany 
skórne. W przypadku egzemy najważniejsze 
jest prawidłowe rozpoznanie źródła choroby 
i jego eliminacja. 

Warto pamiętać, że wszystko to, co stosuje 
się na egzemę, a więc wszelkie łagodzące 
maści, kremy i inne preparaty, bez usunięcia 
przyczyn jej występowania tak naprawdę nie 
będzie mogło odpowiednio zadziałać, bo-
wiem zmiany skórne przez cały czas będą się 
odnawiać. W prawidłowej diagnozie ważną 
rolę odgrywa szczegółowy wywiad lekarski, 
dodatkowo uzupełniony testami.
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Prostata to termin 
pochodzący z łaciny. Wiele 
osób uważa, że posiadanie 

prostaty jest czymś groźnym 
i należy się tej prostaty 

wystrzegać. Czasem samo 
słowo „prostata” wywołuje 
lęk i zapowiada poważną 

chorobę. tymczasem 
prostatę posiada każdy, bez 

wyjątku, mężczyzna

Problemy 
z prostatą

P rostata, inaczej zwana gruczołem 
krokowym lub sterczem, jest gru-
czołem stanowiącym część mę-

skiego układu rozrodczego. odpowiada za 
produkcję wydzieliny, która jest jednym ze 
składników spermy. Płyn ten znajduje się 
w męskiej spermie i ma charakterystycz-
ny białawy odcień. ten płyn pełni funkcje 
odżywcze dla plemników w ich drodze do 
kobiecej komórki jajowej. Podczas szczy-
towania mięśnie gładkie, umiejscowione 
na około prostaty, kurczą się i dochodzi do 
ejakulacji. Prostata jest zlokalizowana pod 
pęcherzem moczowym, z tyłu znajduje się 
odbytnica, a przez jej środek przebiega 
cewka moczowa. Właśnie dlatego badanie 

prostaty odbywa się drogą per rectum (przez 
odbyt), które jest prawie bezbolesne i trwa 
kilka minut. Urolog tą drogą może dotrzeć 
najbliżej prostaty i może sprawdzić, czy na 
płatach przylegających do odbytnicy nie ma 
żadnych zmian, czyli grudek lub stwardnień. 

lokalizacja w bezpośrednim 
sąsiedztwie układu moczowego 
powoduje, że jakiekolwiek zmiany 
chorobowe w obrębie gruczołu 
mogą być przyczyną zaburzeń 
oddawania moczu.
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opróżniania pęcherza
 � mała siła, z jaką wypływa strumień moczu
 � konieczność natężania się, aby całkowi-

cie opróżnić pęcherz
 � nawet śladowe ilości krwi w moczu
 � całkowite zatrzymanie mikcji

zatrzymanie moczu, nudności i zawroty głowy 
to objawy, które należy jak najszybciej zgłosić 
lekarzowi. Mogło bowiem, w wyniku przerostu 
prostaty, dojść do całkowitego zaciśnięcia 
cewki moczowej, zatrzymania moczu i za-
trucia organizmu. W takiej sytuacji może 
być konieczny zabieg operacyjny usunięcia 
przerośniętej tkanki i odblokowania cewki 
moczowej lub jej rozszerzenia.

Łagodny rozrost gruczołu można leczyć 
farmakologicznie lub operacyjnie. Przy pierw-
szych objawach przyjmuje się leki, które 
obniżają napięcie mięśni gładkich dróg mo-
czowych, zmniejszają obrzęki i przekrwienie 
szyi pęcherza moczowego, poprawiają ela-
styczność gruczołu krokowego i drożność 
pęcherza. Urolog może zalecić też przyjmo-
wanie leków zmniejszających objętość gru-
czolaka stercza i alfa-blokery poprawiające 
przepływ moczu. decyzja o operacji zapada 
gdy gruczolak jest duży, mocz zalega w pę-
cherzu, często dochodzi do zakażeń układu 
moczowego lub gdy lekarz stwierdził dodat-
kowo kamicę pęcherza. zwykle chirurg docie-
ra przez cewkę moczową do prostaty i usuwa 
część gruczołu, by umożliwić swobodny od-
pływ moczu. Jeśli gruczolak jest bardzo roz-
rośnięty, dociera się do niego przez powłoki 
brzuszne i pęcherz moczowy.

Zapalenie ostre lub 
przewlekłe

kolejnym schorzeniem stercza jest jego 
zapalenie. Jest to choroba zwykle wywoły-
wana przez te same zarazki, które wywołują 

Prostata to malutki gruczoł, który kształ-
tem i wielkością przypomina kasztana lub 
orzecha włoskiego, jego masa wynosi około 
20 gramów. U mężczyzn po 45. roku życia 
może osiągnąć rozmiar mandarynki. Gru-
czoł krokowy nie zmieniony chorobowo jest 
gładki i elastyczny. Jednak pod wpływem 
spadku poziomu androgenów, a szczegól-
nie testosteronu, gruczoł krokowy może po-
większyć swoją objętość. Przerost prostaty, 
czyli gruczolak, jest u mężczyzny po prostu 
objawem starzenia, takim samym jak siwe 
włosy. Występuje u 60 procent mężczyzn po 
sześćdziesiątce i u 80 procent panów po 80. 
roku życia. Ponieważ przez środek prostaty 
przebiega cewka moczowa, powiększony 
gruczoł zaczyna ją uciskać, powodując nie-
przyjemne oznaki.

Można wyróżnić trzy grupy 
chorób prostaty:

 � łagodny rozrost gruczołu krokowego
 � zapalenie ostre lub przewlekłe
 � nowotwory złośliwe.

Łagodny rozrost 
gruczołu krokowego
objawy łagodnego przerostu prostaty nie 

pojawiają się nagle i na początku są na tyle 
mało uciążliwe, że mężczyźni często je ba-
gatelizują. z czasem jednak mogą stać się 
naprawdę uciążliwe. 

Do szybkiej konsultacji z lekarzem 
powinny każdego mężczyznę 
skłonić następujące symptomy:

 � konieczność częstszego oddawania mo-
czu, także w nocy

 � uczucie ciągłego parcia na pęcherz
 � dłuższy czas potrzebny do rozpoczęcia 
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problemy z proSTaTą

infekcje dróg moczowych. ostre zapalenie 
prostaty to choroba dosyć ciężka, obejmu-
jąca często swoim zakresem cały organizm. 
Chorobotwórcze drobnoustroje infekujące 
gruczoł krokowy oraz układ moczowy mogą 
przedostać się do krwi, powodując bakterie-
mię, a nawet sepsę. 

Przy ostrym zapaleniu 
prostaty typowymi objawami 

są:
 � częste i bolesne oddawanie moczu
 � chęć oddania moczu, chociaż niedawno 

się to zrobiło
 � ból okolicy krzyża, krocza, prącia i czasa-

mi ból odbytnicy
 � gorączka i dreszcze
 � bóle stawów i mięśni

Ponadto, podczas badania przez kiszkę 
stolcową, dotknięcie gruczołu (palpacja) 
zazwyczaj wywołuje silne dolegliwości bó-
lowe. Chory narząd może mieć zmienioną 
konsystencję i być obrzęknięty oraz napięty. 

Nieleczone ostre zapalenie prostaty może 
doprowadzić do zatrzymania moczu – nie-
możności oddania moczu wskutek zaciśnię-
cia cewki moczowej przez obejmujący ją, 
obrzęknięty gruczoł. zaniedbanie takiego 
stanu może skutkować w najgorszym przy-
padku uszkodzeniem nerek. 

Każdy mężczyzna po 45. roku 
życia, a obciążony rakiem 
stercza w rodzinie, już po 
40. roku życia powinien 
przynajmniej raz na rok 

zbadać się u urologa



42 Porady z aPtekiwww.poradyzapteki.pl

ostre zapalenie prostaty jest 
poważną, dosyć ciężką chorobą 
i z tego względu należy jak 
najszybciej rozpocząć leczenie 
antybiotykiem.

 Jeśli leczenie nie przynosi skutków lub 
stan mężczyzny pogarsza się, konieczne jest 
szybkie przyjęcie do szpitala i dożylne poda-
nie antybiotyków. Po stwierdzeniu poprawy 
stanu zdrowia można powrócić do leczenia 
doustnego. antybiotykoterapia trwa zwykle 
około 28 dni.

Ropień
rzadkim powikłaniem zapalenia gru-

czołu krokowego lub biopsji stercza jest 
jego ropień. Grupami ryzyka są chorzy na 
cukrzycę i pacjenci leczeni immunosupre-
syjnie oraz chorzy z cewnikiem. Większość 
osób z ropniem stercza zgłasza gorączkę 
i nasilone objawy, z zatrzymaniem moczu 
włącznie. Chorzy z ropniem prostaty zgła-
szają złe samopoczucie i często objawy ty-
powe dla grypy. Wysoka temperatura i brak 
klinicznej poprawy po włączeniu antybio-
tykoterapii u chorych z ostrym bakteryj-
nym zapaleniem stercza powinno nasuwać 
podejrzenie ropnia gruczołu krokowego. 
W badaniu przedmiotowym gruczoł kroko-
wy jest powiększony, żywo bolesny, często 
z wyczuwalnym chełbotaniem ropnej treści. 
Leczenie ropnia stercza polega na jego dre-
nażu i dożylnym stosowaniu antybiotyków 
o szerokim spektrum.

Nowotwory
Bardzo niepożądanym schorzeniem prosta-

ty jest jej rak. to najczęściej występujący rak 
u mężczyzn w podeszłym wieku. różni się od 
większości innych rodzajów raka, ponieważ 
bardzo często wewnątrz prostaty znajdują ma-
łe zmiany nowotworowe. Mogą one przez wiele 

lat pozostawać w stanie uśpienia lub utajenia, 
nie powodując żadnych dolegliwości. dopie-
ro zaawansowany rak powoduje dolegliwości 
podobne do tych, jak w rozroście gruczołu 
krokowego. U niewielu mężczyzn rak prostaty 
może rozwijać się szybciej. Może on zaata-
kować inne części ciała, na przykład kości. 

choroba ta częściej występuje 
u mężczyzn otyłych, 
nadużywających alkoholu, 
prowadzących siedzący tryb życia. 

kolejnym czynnikiem ryzyka wystąpienia 
raka stercza jest wstrzemięźliwość seksual-
na, choroby weneryczne, stany zapalne dróg 
moczowych. Czynniki genetyczne mają duże 
znaczenie w rozwoju raka prostaty. Mówi się, 
że jeśli rak prostaty pojawia się u krewnego 
i stopnia, to szansa na wystąpienie choroby 
u pozostałych mężczyzn w rodzinie jest dwu-
krotnie większa. odkryto 6 miejsc w genomie 
człowieka, których mutacje mogą powodo-
wać raka prostaty. dziedziczna postać raka 
prostaty rozwija się w młodym wieku, z kolei 
przebieg choroby oraz wyniki leczenia są 
zbliżone do przypadków niewystępujących 
dziedzicznie.

Wyróżnia się trzy podtypy 
raka prostaty:

 � wczesny (zlokalizowany) rak prostaty - 
nowotwór obecny jest tylko w gruczole 
krokowym i nie zaczął atakować innych 
części ciała

 � miejscowo zaawansowany rak 
prostaty – nowotwór zaatakował tkanki 
wokół gruczołu krokowego

 � zaawansowany (przerzutowy) rak 
prostaty - nowotwór rozprzestrzenił się 
poza gruczoł krokowy na inne części cia-
ła (najczęściej na kości) i utworzył tam 
nowy guz, nazywany guzem wtórnym lub 
przerzutem.
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problemy z proSTaTą

Wykrycie raka prostaty na wczesnym etapie 
zwiększa szanse na jego wyleczenie. każdy 
mężczyzna po 45. roku życia, a obciążony ra-
kiem stercza w rodzinie już po 40. roku życia 
powinien przynajmniej raz na rok zbadać się 
u urologa. Wcześniej warto wykonać badanie 
krwi, żeby określić wartość PSa, ponieważ je-
go podwyższony poziom wskazuje na zmiany 
chorobowe w obrębie prostaty. rozpoznanie 
zwiększonego stężenia PSa nie jest jedno-
znaczne z rozpoznaniem raka. Może być 
wynikiem łagodnego rozrostu lub zapalenia 
stercza. Stężenie PSa ulega podwyższeniu 
po wytrysku, po stosowaniu niektórych le-
ków, alkoholu, a także po badaniach prostaty. 
Należy pamiętać, że każde rozpoznanie nie-
prawidłowej wartości PSa jest sygnałem do 
podjęcia dalszych badań diagnostycznych. 
Warto zaznaczyć, że niskie PSa nie wyklucza 
nowotworu. dlatego badanie to nie zwalnia 
z wizyty u urologa.

Wykrycie raka prostaty na 
wczesnym etapie zwiększa 
szanse na jego wyleczenie 
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Dobroczynna
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„Warto stosować probiotyki, 
ponieważ mają one dobroczynny 

wpływ na cały nasz organizm, 
nie tylko jelita” - uważa 

krajowy konsultant do spraw 
gastroenterologii, prof. Grażyna 

rydzewska. Probiotyki, czyli 
wyselekcjonowane kultury bakterii, 

służą poprawie pracy układu 
pokarmowego, a właściwy skład 

mikroflory bakteryjnej ma wpływ na 
cały organizm

prob iotykow

-B adania wykazały, że panie, 
które przez 4 tygodnie piły 
sfermentowane mleko ze 

szczepami probiotycznymi, słabiej reago-
wały na emocjonalne obrazy - powiedziała 
gastroenterolog prof. Grażyna rydzewska. 
Niewłaściwy obraz mikroflory bakteryjnej 
organizmu przyczynia się do istnienia wielu 
innych chorób – poza zaburzeniem pracy jelit 
może to być nawet depresja czy otyłość. Pro-
biotyki warto przyjmować nie tylko wtedy, gdy 
cierpimy na biegunki. Wiele kobiet w ciąży 
przyjmuje preparaty z Lactobacillus rham-
nosus, ponieważ niektóre badania wskazują, 
że zmniejszają one podatność dziecka na 
alergie - zauważyła prof. rydzewska. Nawet 
jeśli te badania nie są ostateczne, to przyj-
mowanie tego rodzaju profilaktyki nie po-
woduje negatywnych skutków zdrowotnych.

Dobroczynna
moc

Czym są probiotyki?

probiotyki to preparaty zawie-
rające żywe drobnoustroje, ko-
rzystnie wpływające na florę 
mikrobiologiczną i ogólny stan 
zdrowia człowieka. Najczęściej pro-
dukowane są w postaci kapsułek lub sasze-
tek. zawierają pałeczki kwasu mlekowego 
(Lactobacillus) lub szczepy drożdży Sac-
charomyces boulardii. Historia probiotyków 
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Po probiotyki sięgać powinni 
przede wszystkim pacjenci 
leczący się innymi lekami. 

Stanowią one wówczas rodzaj osłony dla 
bakterii żyjących w symbiozie z organizmem 
człowieka. Główną terapią, która powinna być 
wspomagana przez probiotyki, jest antybio-
tykoterapia, szczególnie gdy stosowane są 
antybiotyki o szerokim spektrum działania 
oraz antybiotyki skierowane przeciw bak-
teriom beztlenowym. Jednak nie są to je-
dyne sytuacje, w których warto sięgnąć po 

sięga początków XX wieku. Wówczas to ilja 
Miecznikow, rosyjski naukowiec i laureat 
nagrody Nobla w dziedzinie medycyny, po 
raz pierwszy stwierdził, że bakterie z rodziny 
Lactobacillus mają korzystny wpływ na ludzki 
organizm. Mimo że od tego odkrycia minęło 
już ponad sto lat, koncepcja „dobroczynnych 
mikroorganizmów” przeżywa obecnie rene-
sans. Według Światowej organizacji zdro-
wia (WHo) probiotyki to nie tylko składniki 
i suplementy codziennej diety o udokumen-
towanym działaniu, ale przede wszystkim 
sprawdzone, bezpieczne leki. Pomagają, 
praktycznie nie wywołując skutków ubocz-
nych (poza preparatami starszej generacji, 
gdy pożywki stosowane do hodowli bakterii 
probiotycznych wywoływały reakcje uczule-
niowe), pokonać bakterie chorobotwórcze, 
zaburzające funkcjonowanie organizmu. Nie 
muszą „pracować” akurat w jelitach i być 
stosowane doustnie - preparaty zawiera-

jące przyjazne szczepy stosuje się choćby 
dopochwowo przy infekcjach „kobiecych”. 
Niekoniecznie są też bakteriami, np. prze-
ciwko nawracającym infekcjom jelitowym, 
wywołanym przez Clostridium difficile, wy-
korzystuje się w preparatach drożdżaki Sac-
charomyces boulardii.

w jelitach człowieka żyją mi-
liardy bakterii. są one niezbędne 
do prawidłowego funkcjonowa-
nia przewodu pokarmowego, biorą 
udział w procesach wchłaniania 
i trawienia pokarmu, a nawet syn-
tetyzują niektóre witaminy. Po-
za tym mikroflora jelitowa stanowi ważny 
element układu odpornościowego organi-
zmu. zapobiega mnożeniu się szkodliwych 
bakterii czy grzybów oraz pobudza sys-
tem immunologiczny (frakcje limfocytarną 
oraz makrofagi) do zwalczania patogenów. 

tak zwaną osłonę probiotyczną. Nagminnie 
używane leki przeciwzapalne i przeciwbólo-
we, np. ibuprofen lub kwas acetylosalicylowy, 
mogą wywoływać uszkodzenie błony śluzowej 
przewodu pokarmowego, czyli naturalnego 
środowiska, w którym bytują bakterie sym-
biotyczne, a więc mogą wpływać na uszczu-
plenie puli współpracujących z organizmem 
drobnoustrojów.

Po probiotyki sięgać powinni 
przede wszystkim pacjenci 
leczący się innymi lekami. 

Stanowią one wówczas rodzaj osłony dla 
bakterii żyjących w symbiozie z organizmem 

tak zwaną osłonę probiotyczną. Nagminnie 
używane leki przeciwzapalne i przeciwbólo-

warto 
wiedzieć
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z przewagą bakterii z gatunku Lactobacillus 
i Bifidobacterium skład flory bakteryjnej po-
zostaje w równowadze. Może to jednak ulec 
zmianie pod wpływem różnych czynników, 
np. diety lub antybiotyków.

Antybiotyki wymagają 
wsparcia

antybiotyki to bardzo skutecz-
ne leki przeciwbakteryjne, któ-
re zrewolucjonizowały terapię 
chorób zakaŹnych. ich zastoso-
wanie jest niezbędne w przypadku 
wielu chorób. niestety, podczas 
walki ze szkodliwym zakażeniem 
antybiotykoterapia zabija też 
„dobre” bakterie. Może to prowadzić 
do zachwiania równowagi mikrobiologicz-
nej organizmu, co uważa się za przyczynę 
dolegliwości żołądkowo-jelitowych, wystę-

pujących podczas stosowania antybiotyków. 
Należą do nich bóle brzucha, wzdęcia czy 
– dość często – biegunka. do najgroźniej-
szych powikłań antybiotykoterapii należy rze-
komobłoniaste zapalenie jelit, wywoływane 
przez szczepy bakterii Clostridium difficile, 
uwalniające toksyny a i B. Choroba objawia 
się ciężką, cuchnącą biegunką, która może 
nawet zagrażać życiu. 

Jednym ze sposobów 
zapobiegania powyższym 

działaniom niepożądanym jest 
uzupełnianie fl ory jelitowej 

poprzez stosowanie probiotyków.

W ostatnich latach przeprowadzono bar-
dzo wiele badań dowodzących skuteczności 
probiotyków. opublikowane prace wykazują, 
że ich stosowanie podczas antybiotykotera-
pii zmniejsza częstotliwość występowania 
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biegunki poantybiotykowej o 60%, a w przy-
padku jej wystąpienia, skraca czas trwania 
objawów średnio o jeden dzień. trzeba pod-
kreślić, że badania zawsze dotyczą okre-
ślonego szczepu bakterii, więc danych tych 
nie można odnosić do wszystkich probioty-
ków dostępnych na rynku. Należy wziąć to 
pod uwagę przy doborze odpowiedniego 
preparatu.

Sposób zażywania 
osłony probiotycznej

Pomimo braku wyraźnego po-
twierdzenia tego faktu w bada-
niach, zaleca się przyjmowanie 
probiotyków na godzinę przed za-
życiem lub dwie godziny po zażyciu 
dawki antybiotyku, popijając wodą. Prepara-
ty w saszetkach należy rozpuszczać w wodzie 
o temperaturze pokojowej. Nie wolno do 
tego używać gorących płynów. z uwa-
gi na to, że probiotyki zawierają 
żywe drobnoustroje, należy rów-
nież zadbać o ich odpowiednie 
przechowywanie. Nie wszystkie 
trzeba trzymać w lodówce, ale na 
pewno nie można ich narażać na 
duże wahania temperatury. Przed 
zastosowaniem należy dokładnie 
sprawdzić datę ważności preparatu.

Bezpieczeństwo stosowania 
probiotyków

Probiotyki są uznawane za bez-
pieczne preparaty praktycznie 
pozbawione działań niepożąda-
nych, a więc i przeciwwskazań. 
Bez obaw mogą je przyjmować 
nawet kobiety w ciąży czy kar-
miące piersią. Wydaje się jednak 
zasadne zachowanie ostrożności przy 
zalecaniu ich osobom o szczególnie wrażli-
wym układzie odpornościowym, chociażby 

wcześniakom lub pacjentom w stanach głę-
bokiej immunosupresji.

Prebiotyki, czyli pokarm 
dla probiotyku

Probiotyki, jak wszystkie żywe organizmy, 
muszą coś jeść. Najbardziej kochają cukier, 

zwłaszcza niektóre włókna pokarmowe 
pochodzenia roślinnego, które nie-

strawione docierają do naszych 
jelit. Jeśli pożyteczne bakterie 
mają dość pożywienia, chętnie 
się namnażają i pozostają w na-
szych jelitach z korzyścią dla or-

ganizmu. Pożywienie dla bakterii 
probiotycznych to właśnie prebioty-

ki. W okresie intensywnego zapotrze-
bowania na probiotyk (antybiotykoterapia 

bądź silna biegunka) w głównej mierze na-
leży skupić się na doborze właściwego 

probiotyku. to nie najlepszy czas w ta-
kiej sytuacji na szukanie prebiotyku, 
należy działać skutecznie. 

za to na co dzień warto wprowa-
dzić do diety naturalne prebiotyki, 
które usprawniają pracę układu po-

karmowego i dodatkowo odżywiają 
bakterie probiotyczne. znajdziesz je 

w karczochach, cykorii, natce pietruszki. 
Właściwości prebiotyczne wykazuje także 
laktuloza, cukier zawarty w lekach o działaniu 

usprawniającym perystaltykę jelit, ale 
decyzję o jej ewentualnym stoso-

waniu lepiej pozostawić lekarzowi 
bądź farmaceucie. 

Synbiotyki

Synbiotykami określa się po-
łączenie probiotyku, czyli szczepu 

bakterii typu Lactobacillus czy Bifido-
bacterium z prebiotykiem, czyli składnikiem 
pożywienia, który pobudza rozwój i aktyw-
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ność bakterii jelitowych. Przewód pokarmo-
wy zdrowego człowieka skolonizowany jest 
przez ogromną liczbę bakterii, w samym 
jelicie grubym jest ich około 2 kg, należą do 
około 400 różnych gatunków, określanych 
jako flora jelitowa. Jakość flory zależy od 
równowagi między gatunkami. Może być 
ona zaburzona przez antybiotykoterapię, 
chemioterapię, radioterapię, stres, nieod-
powiednią dietę oraz inne czynniki. kiedy 
w jelitach przeważają bakterie probiotyczne, 
organizm działa prawidłowo. obecność ich 
chroni przed bakteriami chorobotwórczymi, 
umożliwia wchłanianie witaminy k i witamin 
z grupy B, a także żelaza, fosforu i wapnia. 
dodatkowo bakterie probiotyczne ułatwia-
ją metabolizm kwasów tłuszczowych oraz 
regulują wchłanianie cholesterolu we krwi. 
zaburzona mikroflora może doprowadzić 
do wzdęć, biegunek, stanów zapalnych jelit 
oraz rozwoju patogenów w środowisku jelit.

Czy naprawdę warto sięgać po 
probiotyk?

W ostatnich latach probiotyki zyskały 
ogromną popularność, zarówno w postaci 

specjalnych preparatów, jak i produktów 
mlecznych, zawierających odpowiednie 
szczepy bakterii. Podkreśla się ich rolę 
w podnoszeniu odporności organizmu, ko-
rzystne oddziaływanie na pracę układu tra-
wiennego oraz wpływ na obniżenie poziomu 
cholesterolu czy ryzyka wystąpienia raka 
jelita grubego. te właściwości wymagają 
jednak potwierdzenia w dalszych badaniach 
klinicznych. Jedno jest pewne – probiotyki 
zmniejszają częstotliwość występowania 
biegunek poantybiotykowych, dlatego też 
powinny być stosowane jako terapia osło-
nowa przy antybiotykoterapii.

probiotyki zaleca się szczególnie 
pacjentom, u których powikłania 
antybiotykoterapii występują 
częściej i mogą mieć groźniejsze 
skutki. należą do nich:

 � małe dzieci i osoby starsze
 � chorzy leczeni silnymi antybiotykami 

o szerokim spektrum działania, np. klin-
damycyną lub amoksycyliną z kwasem 
klawulanowym

 � pacjenci szpitalni oraz przewlekle chorzy.
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Jaki probiotyk wybrać?

Dobry probiotyk powinien 
zawierać szczep bakterii 

o udokumentowanej 
skuteczności. 

Jest to istotne, ponieważ jego właściwości 
nie zależą od gatunku bakterii, ale właśnie 
od ich konkretnego szczepu. Nie wszystkie 
szczepy z danego gatunku działają bowiem 
tak samo. Udowodnioną skuteczność mają 
np. wymienione już lactobacillus rhamno-
sus (szczepy gg, w skrócie lgg czy e/n, 
oxy, pen) lub saccharomyces boulardii. 
Probiotyk powinien zawierać też odpowied-
nią ilość drobnoustrojów. za terapeutyczną 
dawkę uważa się ilość bakterii po-
wyżej 5 miliardów CFU (jedno-
stek tworzących kolonie). 
Natomiast w przypadku 
Saccharomyces, któ-
re są drożdżakami – 
dawkę 250-500 mg 
dziennie. Warto bliżej 
przyjrzeć się prepara-
tom probiotycznym, 
ponieważ nie wszystkie 
spełniają wymienione 
kryteria.

Wprawdzie nie ma jeszcze ofi-
cjalnego stanowiska co do rutynowego 
stosowania probiotyków podczas leczenia 
antybiotykami, jednak wyniki najnowszych 
badań wskazują, że powinny one towarzy-
szyć każdej tego typu kuracji. zaleca się za-
żywanie ich od początku do końca leczenia, 
a nawet kilka dni po jego zakończeniu. Coraz 

więcej lekarzy pamięta o tym, przepisując 
pacjentom antybiotyki. Jednak probiotyki, 
jako bezpieczne preparaty, są dostępne bez 
recepty, więc pacjent może sam zadbać 
o odpowiednią ochronę flory bakteryjnej 
swego organizmu.

wybierając najlepszy preparat 
probiotyczny najlepiej poradzić 
się farmaceuty, gdyż są między 

nimi subtelne różnice, dotyczące 
choćby przeznaczenia, czasu 

stosowania, intensywności 
działania. 

inne probiotyki są stosowane 
u dzieci, inne u dorosłych. ich 

przyjmowanie zaleca się 
w przypadku antybiotyko-

terapii i po niej, nie kró-
cej niż 7 dni (najlepiej 
zgodnie z zaleceniem 
lekarza), przewlekłe-
go stresu i przemę-
czenia, nadmiernego 

spożywania alkoholu, 
nieodpowiedniej, źle zbi-

lansowanej diety, uszko-
dzenia śluzówki jelita wskutek 

choroby lub zażywania leków. 

Dawkowanie i czas kuracji 
najlepiej skonsultować z internistą 

bądź lekarzem prowadzącym, 
ewentualnie zastosować się do 

zaleceń farmaceuty lub zawartych 
w ulotce informacyjnej.
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Jak walczyć z nowoTworem?
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O d naszego wewnętrznego zegara 
zależy nie tylko to, czy zrywamy 
się z łóżka skoro świt, czy wolimy 

dłużej poleżeć, ale także samopoczucie, 
emocje, zdrowie, a nawet to, kiedy kłamiemy 
i flirtujemy. zegar biologiczny gwarantuje, że 
każdy będzie robił właściwe rzeczy o właści-
wej porze dnia. Musimy jednak zdać sobie 
sprawę z tego, że doba zegarowa trwa 24 go-
dziny, a doba biologiczna nie. dlatego rytm 
wyznaczany przez zegar biologiczny zwany 
jest okołodobowym. 

Biologiczna doba człowieka 
jest dłuższa niż doba 

zegarowa.
 ta kobieca jest krótsza niż męska i wyno-

Wszyscy mamy wewnętrzny zegar – tworzą go tysiące komórek nerwowych 
w podwzgórzu, u podstawy mózgu. Podwzgórze kontroluje wszystkie funkcje 

ciała, od produkcji hormonów po regulowanie temperatury. Nasz zegar 
biologiczny odpowiada za wahania poziomu hormonów i enzymów w naszym 

organizmie i odpowiednią pracę wszystkich układów. Jeśli nie zsynchronizujemy 
naszego zegara biologicznego z planem dnia, będziemy żyć wbrew biologii, co 

do niczego dobrego nie doprowadzi

si średnio 24 godziny i 5 minut, zaś męska 
średnio 24 godziny i 11 minut. Jednak są 
tacy, których rytm okołodobowy ma prawie 
25 godzin. 

rozbieżność w długości cyklu między cza-
sem słonecznym a naszym wewnętrznym 
sprawia, że każdy musi codziennie cofać 
swój wewnętrzny zegar, by pozostać zsyn-
chronizowanym ze światem zewnętrznym. to 
przystosowanie odbywa się poprzez regular-
ną ekspozycję na okresy światła i ciemności. 

Gdy wokół jest jasno, neurony siatkówki 
oka przesyłają bodźce do znajdującego się 
w mózgu tak zwanego jądra skrzyżowania. 
ono wysyła je dalej do tych rejonów naszego 
mózgu, które sterują pracą poszczególnych 

Nasz wewnętrzny

biologiczny
zegar
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narządów. Choć poczucie czasu lubi płatać 
figle i bywa, że minuty ciągną się nam w nie-
skończoność, a niekiedy mkną z niezwykłą 
wprost szybkością, organizm i tak zawsze 
wie najlepiej. raczej nie zdarza mu się, by 
nagle pomylił dzień z nocą. o określonej 
porze domaga się posiłku, a podczas sjesty 
nie zmusimy mózgu do błyskotliwego inte-
lektualnego wysiłku. 

W codziennym zabieganiu często lekce-
ważymy wyraźne zalecenia, które przekazuje 
nam biologiczny zegar i zmuszamy się do 
wzmożonej aktywności, nie zwracając uwagi 
na to, czy pora dnia jest do tego odpowied-
nia. Jednak musimy pamiętać, że na dłuż-
szą metę jest to nieopłacalne i już wkrótce 
odbije się niekorzystnie na zdrowiu. Jeśli na 
przykład pracujemy na zmiany, także w no-
cy, mamy nie tylko nieustanne problemy ze 

snem, ale dodatkowo jesteśmy bardziej za-
grożeni chorobami serca, przewodu pokar-
mowego i wcześniej musimy zacząć walczyć 
z zewnętrznymi oznakami starości.

Żeby dobrze się czuć, wszystko trzeba robić 
w odpowiednim dla nas momencie w ciągu 
doby. Chcąc rozpoznać ten moment, nale-
ży poznać swój chronotyp. kiedy będziemy 
pewni, jaki jest, wówczas będziemy wiedzieli, 
jak nasz organizm dozuje hormony w ciągu 
dnia. Naukowcy uważają, że każde przedsię-
wzięcie zakończy się sukcesem wówczas, 
kiedy wszystko zaplanujemy tak, żeby odby-
wało ono wtedy, gdy jesteśmy w najlepszej 
formie fizycznej i psychicznej. Pora ta zależy 
od genów, w tym przede wszystkim od „pe-
riod” i „timeless”, za sprawą których komórki 
pracują według określonego rytmu. Pierwszy 
z tych genów odpowiada za produkcję biał-
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Rytmem okołodobowym 
najsilniej steruje światło

ewolucja promowała organizmy, które po-
trafiły się przystosować do rytmu dnia i no-
cy. Jeśli zaburzymy działanie tego systemu, 
wystawiając się przez długi czas na działanie 
sztucznego światła, zaczynają się problemy.

 dopóki więc wokół nas jest jasno, jądro 
skrzyżowania wydziela substancje hamu-
jące pracę tej części mózgu, która nazywa 
się szyszynką. 

Gdy zapadnie zmrok, rozpoczyna ona pro-
dukcję kojącej melatoniny, nazywanej też 
hormonem snu. kiedy znów nastaje pora-
nek, szyszynka kończy swą pracę, zaś do in-
tensywnego działania pobudzone zostają 
nadnercza, które rozpoczynają wydzielanie 
hormonów stresu, czyli kortyzonu i adrenali-
ny. to one sprawiają, że odpowiednio wzrasta 
ciśnienie krwi, podwyższa się temperatura 
ciała, a organizm przygotowuje się do pod-
jęcia zmagań z codziennością, żeby sięgać 
po coraz to nowe wyzwania. Biologiczny, 
wewnętrzny zegar każdego z nas, ma pe-
wien rytm.

ka, które nocą kumulowane jest w komórce, 
a w ciągu dnia ulega degradacji. Natomiast 
dzięki drugiemu genowi możliwa jest praca 
tego pierwszego.

kluczem do sukcesu we współczesnym 
świecie jest gotowość do działania w każ-
dym momencie. Łatwo jest tak powiedzieć, 
trudniej zrobić, kiedy na przykład nagle w środ-
ku dnia dopada nas senność, a w nocy nie 
mogliśmy zmrużyć oka. W takich sytuacjach 
ratunkiem jest chronobiologia, która podpo-

wiada, jak określić mamy swój typ aktywności 
i jak dostosować się do biologicznego zega-
ra, w który wyposażyła nas natura. im więcej 
będziemy wiedzieć o naszym rytmie około-
dobowym, tym będziemy żyć i sypiać lepiej. 
klucz do rozwiązania zagadki, kiedy spać, 
jeść, bawić się czy uczyć, tkwi w naszym dNa. 

Nasz wewnętrzny zegar ustawił się, gdy 
mieliśmy zaledwie trzy miesiące. to, ile snu 
potrzebujemy i jak głęboko śpimy, jest uwa-
runkowane genetycznie.
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5 - 7 rano 
Między godziną 5 a 7 rano organizm po-

woli się wybudza. Najwcześniej rozpoczynają 
pracę nadnercza, a produkowane przez nie 
hormony stresu pobudzają krążenie krwi. do 
krwiobiegu dostaje się także duża dawka cu-
kru i aminokwasów. dobrze ukrwiona skóra 
znacznie lepiej przyjmie w tych godzinach 
naprzemienny ciepły i chłodny prysznic oraz 
peeling. dzięki niemu usuniemy szkodliwe 
produkty przemiany materii, które zgroma-
dziły się na skórze podczas nocy.

8 rano 
o godzinie 8 warto zjeść porządne śnia-

danie. o tej porze węglowodany są prze-
rabiane na energię, nie na tłuszcz, więc na 
zakończenie posiłku można sobie pozwolić 
nawet na słodycze.

W południe 
W południe żołądek zaczyna wzmożone 

wydzielanie kwasów, więc czujemy głód. to 
dobra pora na lunch. Po nim warto się wybrać 
na spacer, nawet jeśli ma to być jedynie krót-
ka przechadzka. Po posiłku czujemy zwykle 
lekką ociężałość, a marsz pobudzi lepiej niż 
filiżanka kawy.

Po południu 
Po południu zaczyna się pora najmniejszej 

wrażliwości na ból. W tym czasie dłużej dzia-
łają także środki znieczulające, ponieważ wą-
troba robi sobie małą przerwę. to najlepszy 
moment na wszelkie nieprzyjemne zabiegi. 
Warto wtedy zaplanować wizytę u dentysty 
lub zdecydować się u kosmetyczki na depi-
lację ciała czy regulację brwi.

Godz. 16 
około 16 nasz organizm jest w dobrej for-

mie do podjęcia fizycznego wysiłku, bowiem 
osiąga wtedy pułap swych dziennych moż-
liwości. o tej właśnie porze serce i układ 

krążenia działają najbardziej wydajnie, zaś 
mięśnie są silne i wytrzymałe.

Godz. 17
o godzinie 17 nadnercza ponownie roz-

poczynają wydajną pracę, czego efektem 
jest wyostrzenie zmysłów. to dobra pora, by 
kupować perfumy i dezodoranty. Warto też 
wtedy umówić się na wizytę u kosmetyczki 
lub zafundować sobie dłuższą sesję pielę-
gnacji ciała we własnej łazience, zwłaszcza 
gdy dodamy aromaterapeutyczne kosmetyki.

Wieczorem 
Po godzinie 18 łatwiej otwierają się pory, 

dlatego zarówno sauna, jak i maseczki dzia-
łać będą bardziej intensywnie. to także mo-
ment w ciągu dnia, gdy nasza skóra zaczyna 
się samoistnie złuszczać. Można wspomóc 
jej wysiłki odpowiednim peelingiem, a na-
stępnie nałożyć odżywczą maseczkę.

Wieczorem nie warto sprawdzać, czy sto-
sowana dieta przynosi efekty. około 20 wa-
żymy najwięcej, więc o tej porze powinniśmy 
omijać wagę i lodówkę. Po 21 spowolnieniu 
ulegają ruchy robaczkowe jelit i dlatego to, co 
zjemy o tej porze, będzie zalegać w przewo-
dzie pokarmowym, a każda kaloria zamieni 
się w tłuszcz. od 22 nie powinno się palić 
papierosów ani nadużywać alkoholu. Nocą 
organizm z trudem rozkłada trucizny. 

Godz. 23
około 23, dzięki wydzielanemu wówczas 

przez przysadkę mózgową hormonowi wzro-
stu, tkanki dzielą się osiem razy szybciej niż 
w południe. Pozwala to naprawić choć część 
zniszczeń wyrządzonych w ciągu dnia, o ile 
nie przeszkodzimy organizmowi w codzien-
nych porządkach i jak najszybciej zapad-
niemy w krzepiący sen. Pozwoli to dłużej 
zachować młodość oraz urodę.
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Wiadomo, że zegary biologiczne ulegają 
rozchwianiu. Może tak się stać na przykład 
po dalekiej podróży samolotem. Mamy wte-
dy kłopoty ze snem i źle się czujemy. taki 
stan trwa zazwyczaj kilka dni. Gdy bowiem 
wewnętrzne zegary ponownie zaczynają 
chodzić zgodnym rytmem, nastrój i samo-
poczucie poprawiają się. Poważne kłopoty 
dopadają jednak ludzi, którzy nieustannie 
przekraczają strefy czasowe. Nie mają oni 
czasu na wyregulowanie biologicznych ze-
garów i zaczynają chorować. Skarżą się na 
bezsenności, kłopoty z sercem i dolegli-
wości układu pokarmowego.

do rozregulowania zegarów 
dochodzi także u niektórych 
osób podczas zmiany pór 
roku. Ludzie ci cierpią na 
depresję sezonową, która 
sprawia, że są apatyczni 
i nieustannie zmęczeni. ob-
jawy te szczególnie dają się 
we znaki między październi-
kiem a marcem i pojawiają się 
u osób, których organizm nie na-
uczył się przystosować do sezonowych 
zmian.

w ciągu ostatnich lat naukowcy 
zaczęli łączyć coraz częstsze 
występowanie chorób 
cywilizacyjnych, do których 
zalicza się m.in. nadwagę, 
cukrzycę, otyłość i nowotwory, 
z rozregulowaniem wewnętrznego 
zegara człowieka.

każdy człowiek żyje w swoim własnym 
rytmie. określa go chronotyp biologiczny, 
który jest bardzo indywidualną sprawą, za-
leżną nie tylko od stylu życia, aktywności 
w ciągu dnia, społecznych oczekiwań wo-
bec zachowania grupy społecznej, do któ-
rej należymy, czy charakteru pracy, ale też 

upodobań i nawyków, a przede wszystkim 
funkcjonowania mózgu.

Przykładami chronotypów są używane 
przez nas często zwroty takie jak „ranny 
ptaszek”, sugerujący, że najlepiej funkcjo-
nujemy tuż po świcie, czy „nocna sowa”, opi-
sujący osobę, która jest w najlepszej formie 
późnym wieczorem i w nocy. to, że jedni ra-
dośnie budzą się wcześnie rano, a inni roz-
kręcają się dopiero koło południa nie jest 
wynikiem fanaberii. tak nas skonstruowała 

natura. Ptasia typologia sów i skow-
ronków ustępuje chronotypom 

ssaków: lwu, niedźwiedziowi, 
delfinowi i wilkowi. okazuje 

się, że jest również wiele 
różnych podtypów.

Chronotypu nie da 
się zmienić, bo, jak już 
wiemy, jest zakodowany 

w dNa. Można natomiast 
dokonać subtelnych, jedno- 

lub dwugodzinnych przesunięć 
w naturalnym zakresie zegara bio-

logicznego swojego chronotypu. Jednak 
pamiętajmy, że jeśli urodziłeś się lwem, nie 
zdołasz czuwać do późna jak wilk. dobro-
czynny wpływ na nasze siły żywotne będzie 
mieć więc wyregulowanie pór posiłków, 
ćwiczeń i czasu ekspozycji na sztuczne oraz 
naturalne światło. dzięki temu na przykład 
niedźwiedzie zyskają więcej energii, ze-
szczupleją i będą wyspane, a wilki zdołają 
kłaść się wcześniej i będą wydajniej pra-
cować przed południem. każda zmiana 
w harmonogramie dnia może przynieść 
wiele korzyści. Czasem wystarczy o godzi-
nę później zjeść posiłek lub iść pobiegać 
godzinę wcześniej.

Gdy zdamy sobie sprawę z tego, jakim 
chronotypem jesteśmy, możemy polepszyć 
sobie życie prywatne i zawodowe.
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Z apalenia górnych dróg oddecho-
wych są klasyfikowane w oparciu 
o anatomiczną lokalizację domi-

nujących objawów: 

 � zapalenie nosogardła (rhinopharyngitis), 
 � zapalenie zatok przynosowych (sinusitis), 
 � zapalenie migadałków podniebiennych 

(tonsillitis), 
 � zapalenie gardła (pharyngitis), 
 � zapalenie ucha środkowego (otitis 

media).

Kaszel
Co o nim wiemy?

Wszystkie wymienione schorzenia poza 
złym samopoczuciem, gorączką, bólem zlo-
kalizowanym w obszarze zajętym zapaleniem 
czy katarem, łączy jeden objaw – kaszel. Mo-
że on stanowić ponad 10% wizyt pacjentów 
w gabinecie lekarza, zwłaszcza gdy utrzymuje 
się długo po przebytej infekcji. 

Występowanie kaszlu np. w zapaleniu 
ucha środkowego czy zatok może wydawać 
się nietypowe, jednak biorąc pod uwagę 
mechanizm jego występowania związany 
z anatomią i fizjologią, jego występowanie 

zapalenia 

górnych dróg oddechowych są 
jednym z najczęstszych powodów 

wizyt pacjentów w aptece 
i gabinecie lekarza rodzinnego
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kaSzel -  co o nim wiemy

w pozornie niezwiązanych z chorobami płuc 
stanach staje się bardziej oczywiste. 

ale wróćmy do początku. Codziennie wy-
mieniamy (w procesie wdechu i wydechu) 
około 20 tys. litrów powietrza. Wraz z po-
wietrzem atmosferycznym do dróg od-
dechowych dostają się zanieczyszczenia 
w postaci np. kurzu czy pyłków roślin. zanim 
wdychane powietrze trafi do płuc, musi zo-
stać odpowiednio przygotowane, tj. ogrza-
ne, nawilżone i oczyszczone, co zapewnia 
sprawnie funkcjonująca błona śluzowa dróg 
oddechowych. Składają się na nią między 
innymi drobne kosmki, tzw. rzęski nabłon-
ka oddechowego, których ruch „wymiata” 
osadzające się na powierzchni dróg odde-
chowych zanieczyszczenia (rzęski te ulegają 
całkowitemu zniszczeniu u palaczy tytoniu, 
przez co pozbawieni są oni niesamowicie 
wydajnego mechanizmu obronnego i czę-
ściej zapadają na infekcje) oraz śluzowata 
wydzielina zlepiająca wymiatane przez rzęski 
zanieczyszczenia i drobnoustroje.

dodatkowym mechanizmem oczysz-
czania dróg oddechowych jest kaszel. 
Jest to swoisty odruch wyzwalany głównie 
przez pobudzenie tzw. punktów - receptorów 
kaszlowych, usytuowanych w drogach odde-
chowych i pozapłucnie (opłucna, przepona, 
osierdzie, przełyk i żołądek, błędnik, błona 
bębenkowa, przewód słuchowy zewnętrzny, 
gardło). 

impulsy z tych receptorów przenoszone są 
do ośrodka kaszlu w mózgu (rdzeniu przedłu-
żonym) i tam, po przekroczeniu określonego 
progu pobudliwości, wyzwalają odruch kasz-
lu. kaszel jest zatem odruchem występują-
cym w wielu różnych chorobach i jest jednym 
z podstawowych lokalnych mechanizmów 
obronnych układu oddechowego, umożliwia-
jących oczyszczanie z wydzieliny oraz usuwa-

nie ciał obcych z dróg oddechowych. objaw 
ten może być skutkiem stymulacji zapalnej, 
mechanicznej (pyły, pary, gazy, dym tytonio-
wy), chemicznej, termicznej bądź czynników 
psychicznych. Może być zależny od woli cho-
rego lub od stymulacji ośrodkowej.

Podziały kaszlu
pod względem czasu trwania:

 � ostry, nagły (do 3 tygodni)
 � przewlekający się (> 3-8 tygodni), w 90% 

poinfekcyjny
 � przewlekły (> 8 tygodni)

pod względem charakteru kaszlu:

• kaszel produktywny (wilgotny, z odkrztu-
szaniem), np. w PoChP, rozstrzeniach 
oskrzeli, mukowiscydozie

• kaszel nieproduktywny (suchy), np. w ast-
mie, refluksie żołądkowo-przełykowym 
(Gerd), chorobach śródmiąższowych 
płuc, polekowy

Najważniejsze przyczyny 
kaszlu przewlekłego:

 � zespół kaszlowy górnych dróg oddecho-
wych 25-30%

 � astma/eozynofilowe zapalenie oskrzeli 
20-25%

 � Gerd (choroba refleksowa przełyku) 
15-20%

 � nadwrażliwość poinfekcyjna 5-10%
 � przewlekłe zapalenie oskrzeli 5-10 %
 � rozstrzenie oskrzeli 5-10%
 � polekowy (inhibitory aCe – leki stosowane 

w nadciśnieniu tętniczym i niewydolności 
krążenia) 5-10%

 � niewyjaśnione 5-20%
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Najczęstsze przyczyny kaszlu 
ostrego:

 � zakażenia wirusowe (80%), w większo-
ści infekcji górnych lub dolnych dróg 
oddechowych

 � astma
 � zaostrzenie PoChP
 � zatorowość płucna
 � aspiracja ciała obcego
 � inne: niewydolność krążenia, zaburze-

nia krtaniowe, niektóre zaburzenia ryt-
mu serca.

kaszel przewlekły o nie-
ustalonej etiologii sta-
nowi do 20% przypadków. 
Występuje głównie u otyłych kobiet 
w wieku średnim z obiektywnymi 
cechami zaburzeń dotyczących 
dróg oddechowych, w tym z nadwraż-
liwością kaszlową i procesem zapalnym, 
co może sugerować autoimmunologiczne tło 
zmian w drogach oddechowych. U części 
osób z kaszlem o nieznanej przyczynie po-
dejrzewa się tło psychogenne, lecz dotych-
czas nie określono częstości występowania 
i patomechanizmu tego zjawiska.

bardzo powszechną przyczyną 
kaszlu jest zespół spływania 
wydzieliny po tylnej ścianie gardła 
w nieżycie nosa czy przewlekłym 
zapaleniu zatok przynosowych, 
dlatego jedną z podstawowych 
technik łagodzenia kaszlu u dzieci 
i dorosłych jest higiena nosa.

do rzadszych przyczyn należą: przerost 
migdałka gardłowego, chrapanie, zespół ob-
turacyjnego bezdechu śródsennego, zalega-
nie woskowiny czy ciało obce w przewodzie 
słuchowym zewnętrznym, niedoczynność 
tarczycy, przedwczesne skurcze komorowe, 

przewlekłe zakażenie grzybami, mukowi-
scydoza, choroby układu krążenia (tętniak 
aorty, niewydolność krążenia). Przyczyny 
kaszlu przewlekłego u dorosłych różnią się 
także w zależności od indywidualnej sytuacji 
pacjenta.

najważniejsze, żeby w diagno-
styce i różnicowaniu kaszlu prze-
wlekłego nie zapomnieĆ o wciąż 
występującej, a nawet powracają-
cej gruŹlicy i nowotworach płuc 
(dodatkowe objawy pod postacią spadku ma-
sy ciała, podwyższonej ciepłoty czy osłabienia 
i wzmożonej potliwości szczególnie skłaniają 
ku poważniejszym przyczynom kaszlu).

kaszel produktywny jest korzystny, a nawet 
niezbędny – umożliwia bowiem usunięcie 
zanieczyszczonej, nagromadzonej wydzie-
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UŁATWIA ZASYPIANIE1 POPRAWIA JAKOŚĆ SNU1 
NIE UZALEŻNIA3

MELATONINA

DO WYSPANYCHDO WYSPANYCH
ŚWIAT NALEŻY!ŚWIAT NALEŻY!
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ŚWIAT NALEŻY!

melatonina.pl1 - ChPL Melatonina LEK-AM, 17.02.2022. / 2 - IQVIA Poland National Sales Data OTC - 09/2021, UNITS & VALUE, 13A3C SLEEPING PRODUCTS-CAP/TAB, MAT 09/2021 © 2021 IQVIA and its affiliates. All rights reserved. / 3 - Leczenie bezsenności u osób w wieku od 55 r.ż., Świat farmacji 2019; 7-8(151):14–16
Jedna tabletka Melatoniny LEK-AM (melatoninum),  zawiera 1 mg, 3 mg lub 5 mg melatoniny. Wskazana jest jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania np. związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową.  Lek ułatwia także regulację zaburzeń dobowego rytmu snu i czuwania  
u pacjentów niewidomych. Przeciwwskazana jest w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Melatoniny nie należy stosować po spożyciu alkoholu oraz w okresie ciąży lub laktacji. Podmiot odpowiedzialny Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.    

MEL/22/10/20

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.

r e k l a m a

liny oskrzelowej. Nie usunięcie tej wydzie-
liny może prowadzić do różnego rodzaju 
powikłań, z zapaleniem płuc na czele. Bywa 
jednak, że skuteczność kaszlu jest niedosta-
teczna – śluzu jest zbyt mało lub jest zbyt 
gęsty i lepki, więc nawet wielokrotne powta-
rzalne odruchy kaszlowe nie mogą usunąć 
wydzieliny. kaszel nieproduktywny trwający 
przewlekle, nie dość, że bywa niekorzystny, 
to jeszcze może być niebezpieczny (np. po 
złamaniu żebra lub operacjach brzusznych). 
Może również powodować pękanie naczy-
niek krwionośnych w zmienionej śluzówce 
dróg oddechowych, wlewy krwawe w spo-
jówkach lub omdlenia.

Leczenie kaszlu

Ponieważ kaszel jest swoistą reakcją 
obronną, wskazania do leczenia lekami  

przeciwkaszlowymi są dość ograniczone 
i dotyczą głównie suchego, uporczywego 
kaszlu. W łagodzeniu kaszlu, oprócz unikania 
czynników drażniących (np. dym tytoniowy) 
bardzo pomocne są inhalacje z soli fizjolo-
gicznej. osobom tolerującym olejki eteryczne 
(z drzew iglastych eukaliptusa, mentolu) po-
może także wmasowanie ich w skórę klatki 
piersiowej w postaci odpowiednich maści 
- łagodzi to szczególnie kaszel nocny. Syro-
py ziołowe również świetnie sprawdzają się 
w łagodzeniu kaszlu i zawsze warto sięgnąć 
po metody naturalne na początku objawów, 
jak i wspomagająco przy tradycyjnej terapii. 
Posiadają zarówno efekt łagodzący (prawo-
ślazowy działa zmiękczająco i powlekająco 
na przekrwione i obrzmiałe błony śluzowe 
gardła i krtani), jak i wykrztuśny (tymianek 
nasila produkcję śluzu i pobudza odruch 
wykrztuśny). 
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palenie tytoniu jest przyczyną 
występowania kaszlu w ogóle 
(jako główna przyczyna przewlekłej 

obturacyjnej choroby płuc) jak 
i zaostrzeń kaszlu przewlekłego 

i przedłużających się infekcji - dym 
tytoniowy „wypala” bowiem nabłonek 
rzęskowy dróg oddechowych, drażni 
i wysusza śluzówkę, prowokując ją do 

nadprodukcji śluzu

Pośród innych popularnych 
leków roślinnych wymienia 

się:
 �  miód i ziołomiody, 
 � wyciąg z liści bluszczu pospolitego, 
 � wyciąg z korzenia pelargonii afrykańskiej, 
 � wyciąg z babki lancetowatej, 
 � preparaty porostu islandzkiego.

Jeśli decydujemy się na leczenie farmakolo-
giczne, to do tłumienia samego kaszlu służą 
nam leki przeciwkaszlowe, działające ośrod-
kowo oraz leki przeciwkaszlowe, działające 
obwodowo.

leki hamujące ośrodek kaszlu 
to leki opiodowe (kodeina, dekstrome-
torfan i inne) i nieopioidowe (np. butamirat). 
opiodowe leki przeciwkaszlowe działają sil-
nie i skutecznie, przerywając odruch kaszlo-
wy. Mają jednak podstawowe wady – mogą 
prowadzić do lekozależności i nadużywania 
(ze względu na działanie przeciwbólowe oraz 
pobudzające), działają również hamująco na 
ośrodek oddechowy (mogą prowadzić do 
hipowentylacji i hipoksji). Niektóre z nich, 
na przykład kodeina, działają zapierająco. 
Wśród leków działających obwodowo, czyli 
omijających ośrodkowy układ nerwowy, a co 
za tym idzie pozbawione pewnej grupy dzia-
łań niepożądanych, jest lewodropriopizyna, 
dostępna w postaci syropu i zarejestrowa-
na już dla dzieci powyżej 2 roku życia. Jeśli 
leczymy kaszel produktywny, to do wyboru 
pozostają nam preparaty wpływające na ja-
kość i ilość wydzielanego w drogach odde-
chowych śluzu. 

Pośród leków 
mukoaktywnych 

wyróżniamy: 
 � leki sekretolityczne (wykrztuśne) 
 � mukolityczne i mukokinetyczne 

Leki wykrztuśne, jak wspomniany tymianek 
czy gwajafenazyna, również dostępna w po-
staci syropu lub leku złożonego, zwiększają 
nawodnienie oraz objętość wydzieliny, przez 
co zmniejszają jej lepkość, ułatwiając jej usu-
nięcie. Na drodze odruchowej podrażniają 
także nerw błędny, ułatwiając odkrztuszenie. 

bardzo skutecznym działaniem 
wykrztuśnym jest zastosowanie 
inhalacji ze stężonej soli fizjo-
logicznej (np. 3% roztwór NaCl), która 
poza działaniem osmotycznym poprawia 
ruch rzęsek nabłonka oddechowego. Po-
czątkowo inhalacje ze stężonej soli mogą 
nasilać kaszel, ale przez to również ułatwiają 
wykrztuszenie zalegającej wydzieliny, u osób 
chorujących na astmę zaleca się dołożenie 
do roztworu soli także leku rozkurczającego 
oskrzela i kontynuowanie inhalacji. Godnym 
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polecenia mukoregulatorem, a więc lekiem 
normalizującym wydzielanie śluzu, jest kar-
bocysteina.  Poza działaniem rozluźniającym 
strukturę śluzu współdziała z antybiotykami, 
zwiększając ich stężenie w nim właśnie. Ma 
również działanie przeciwzapalne, przez 
co polecana jest szczególnie we współwy-
stępującym w trakcie infekcji wysiękowym 
zapaleniem ucha środkowego. Pozostałymi 
popularnymi i równie skutecznymi substan-
cjami wykazującymi działanie podobne jak 
karbocysteina, a zawartymi w lekach wspo-
magających leczenie kaszlu, są erdosteina, 
acetylocysteina, bromheksyna, ambroksol. 

Substancje te chronią przed przyleganiem 
patogenów do komórek nabłonka dróg od-
dechowych, poprawiają transport rzęskowy. 
Mają też zastosowanie w przewlekłym zapa-
leniu zatok. 

BARDZO SKUTECZNYM DZIAŁANIEM 
WYKRZTUŚNYM JEST ZASTOSOWANIE 

INHALACJI ZE STĘŻONEJ SOLI 
FIZJOLOGICZNEJ

leków mukoaktywnych 
nie należy podawać 

osobom mającym problem 
z odkrztuszeniem wydzieliny, 
np. w niektórych chorobach 

neurologicznych

Podczas leczenia kaszlu, jak i zresztą podczas 
terapii infekcji, nie należy zapominać o odpo-
wiednim nawodnieniu organizmu oraz modu-
lowaniu odruchu kaszlu poprzez oklepywanie 
pleców i inne techniki fizjoterapii (gimnasty-
ka oddechowa). W przypadku dzieci poniżej 
2 roku życia nie zaleca się stosowania leków 
przeciwkaszlowych i mukoaktywnych. W tej 
grupie wiekowej najważniejsze jest nawod-
nienie dziecka, zachowanie drożności nosa, 
nawilżanie śluzówek (preparaty soli morskiej 
do nosa, inhalacje, nawilżanie powietrza 
w pomieszczeniach).

autor dr n. med. Maria Serdyńska
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Kuzyn ospy -

ospa wietrzna oraz półpasiec to dwa oblicza jednego wirusa VzV 
(Herpesvirus varicella zoster). Wynikiem pierwotnego zakażenia jest właśnie 

ospa, na którą zwykle chorują dzieci

G dy z biegiem lat odporność orga-
nizmu spada, na przykład w skutek 
ogólnego osłabienia organizmu, 

przebytych chorób czy wieku, groźny wirus,  
uśpiony w zwojach nerwów czuciowych w po-
bliżu rdzenia kręgowego, rozpoczyna reak-
tywację i namnażanie. Półpasiec to bardzo 
nieprzyjemna, wirusowa choroba, która może 
dopaść każdego. 

 dostaje się on do naszego organizmu 
drogą kropelkową, a znaczy to tyle, że wy-

starczy, by chory kichał czy kaszlał w naszym 
towarzystwie i kłopot gotowy. ospa wietrzna 
to choroba, na którą chorują głównie małe 
dzieci, a przechorowanie jej daje odporność 
na całe życie. Niestety, nie daje gwarancji, że 
kiedyś nie zachorujemy na półpasiec. dzieje 
się tak dlatego, że podstępny wirus przecho-
dzi w tak zwany stan uśpienia i tylko czyha, by 
w sprzyjających warunkach nas zaatakować. 
takie warunki pojawiają się, gdy organizm 
jest osłabiony, na przykład w czasie infekcji 
dróg oddechowych. 

PÓŁPasiec
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Wirus VZV aktywuje się od 
3 do 5 tygodni. 

W tym czasie pojawia się szereg 
zmian, które zwykle nie są identyfi-
kowane z półpaścem. osłabienie, ból 
gardła czy podwyższona temperaturą 
mogą być objawami wielu chorób, dla-
tego początkowe stadium schorzenia 
bywa trudne do zdiagnozowania. 

gdy wirus się uaktywni, 
pojawia się ból, pieczenie, 

swędzenie, a następnie krostki 
umiejscowione wzdłuż linii 
zaatakowanych nerwów. 

zmiany skórne mogą utrzymywać się 
od 2 do 4 tygodni, czyli cały okres prze-
biegu choroby, lub wysychać po upływie 
tygodnia. Półpasiec zwykle umiejscawia 
się na tułowiu, w okolicy piersiowo-lędź-
wiowej oraz nerwu trójdzielnego. 

Swoją nazwę zawdzięcza właśnie nie-
typowej lokalizacji – choroba obejmu-
je jedną część ciała, nie przekraczając 
jego linii środkowej. równie często jak 
na tułowiu, dolegliwość umiejscawia 
się na twarzy.

by, mogą występować szumy uszne lub przy-
tępienie słuchu. W skrajnych przypadkach 
półpasiec uszny grozi nawet utratą słuchu.

Oprócz wymienionych odmian 
możemy wyróżnić także: 

 � półpasiec krwotoczny, który jest 
jedną z najcięższych odmian tej choroby 
i zawsze pozostawia blizny

 � półpasiec rozsiany, będący często 

Innymi korzystnymi 
warunkami, sprzyjającymi 

aktywowaniu uśpionego 
wirusa są: 

 � spadek odporności 
 � choroby nowotworowe 
 � leczenie immunosupresyjne 
 � niedawno przebyte szczepienia 
 � ogólne osłabienie organizmu wywołane 

przez rozmaite przyczyny, między inny-
mi stres

 

co ciekawe, dorosły człowiek, 
który nie chorował w dzieciństwie 

na ospę wietrzną, może 
zachorować na półpasiec po 
kontakcie z chorym na ospę 

dzieckiem. Trzeba więc zachować 
w takich kontaktach wyjątkową 

ostrożność.

Półpasiec oczny

 zmiany mogą pojawić się na skroniach, 
czole i powiekach, wówczas mówimy o pół-
paścu ocznym. Półpasiec oczny to choroba, 
która atakuje nie tylko skórę wokół oka, ale 
również - w najcięższych przypadkach - spo-
jówkę i rogówkę. objawia się owrzodzeniami, 
które mogą przekształcać się w ropne stany 
zapalne i inne infekcje bakteryjne. Choroba 
ta osłabia wzrok, a w skrajnych przypadkach 
może prowadzić nawet do utraty wzroku w za-
atakowanym przez półpaśca oku.

Półpasiec uszny

Natomiast półpasiec uszny, jak sama na-
zwa wskazuje, atakuje ucho. Wysypka poja-
wia się na małżowinie usznej, przewodzie 
słuchowym oraz błonie bębenkowej. Wystę-
puje również bardzo silny ból ucha. Nawet 
w przypadku całkowitego wyleczenia choro-
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jednym z objawów zakażenia wirusem 
HiV (nie jest to jednak regułą!)

 � półpasiec zgorzelinowy, obja-
wiający się wysiękami ropnymi.

w procesie leczenia kluczowe 
znaczenie ma czas. im szybciej 

udamy się do lekarza, tym szybciej 
podane zostaną lekarstwa, które 
zatrzymają namnażanie wirusa. 

terapia zwykle ogranicza się do stosowania 
leków przeciwwirusowych, przeciwbólowych 
oraz maści o działaniu ściągającym, przeciw-
bakteryjnym i odkażającym. Jeśli półpasiec 
ma wyjątkowo ostry przebieg, konieczna by-
wa hospitalizacja. osoby, które ciężko prze-
szły chorobę, często po zakończeniu kuracji 
borykają się z neuralgią. 

neuralgia popółpaścowa to prze-
wlekłe bóle neuropatyczne mogące pojawić 
się u osób, które zakażone były wirusem 
półpaśca. Bóle te określa się jako piekące, 
pulsujące, kłujące, a nawet przeszywające 

lub strzelające. W miejscach, w których wy-
stępowały zmiany skórne może dochodzić 
również do parestezji, czyli zaburzeń czucia 
o różnym charakterze. Szacuje się, że pro-
blem ten dotyka od 9% - 15% osób, które 
wcześniej przebyły półpasiec, a ryzyko jego 
wystąpienia rośnie wraz z wiekiem chorego.

Przebieg neuralgii 
popółpaścowej ma charakter 

indywidualny.
 Ból może bowiem ustąpić po kilku mie-

siącach, a może trwać latami, przynosząc 
dyskomfort dla chorego. Problem z całko-
witym wyleczeniem i charakter nawrotowy 
tej choroby sprawia, że osobom z neuralgią 
popółpaścową towarzyszyć mogą także sta-
ny lękowe, stany depresyjne oraz problemy 
ze snem. zwykłe leki przeciwbólowe mogą 
okazać się nieskuteczne, dlatego podczas 
leczenia neuralgii popółpaścowej często 
stosuje się leki przeciwdepresyjne i leki prze-
ciwpadaczkowe, które również pomagają zni-
welować ból. W przypadku neuralgii rzadko 
skuteczna jest monoterapia. Często koniecz-

Terapia zwykle ogranicza 
się do stosowania leków 

przeciwwirusowych, 
przeciwbólowych oraz maści 

o działaniu ściągającym, 
przeciwbakteryjnym 

i odkażającym 
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ne jest stosowanie odpowiednio dobra-
nych leków z różnych grup, o różnych 
mechanizmach działania.

Półpasiec, nawet 
w łagodnej formie 
niekiedy kończy się 
powikłaniami. Są to:
 � świąd skóry, utrzymujący się 

kilka miesięcy po ustąpieniu objawów 
choroby

 � neuralgia postherpetyczna - 
objawia się bólami tej części ciała, w któ-
rej leży zainfekowany nerw (dolegliwości 
mogą utrzymywać się nawet latami i trud-
no je zwalczyć)

 � zapalenie mózgu - to bardzo rzadkie 
powikłanie półpaśca; najczęściej docho-
dzi do niego kilka dni po pojawieniu się 
wysypki. objawy: majaczenia, bóle głowy, 
zaburzenia czucia, gorączka, drgawki. 
W przypadku zapalenia mózgu konieczne 
jest leczenie szpitalne

 � zapalenie rdzenia kręgowego 
- najczęściej jest powikłaniem półpaśca 
piersiowego; jego objawem jest niedo-
wład części ciała zajętej wysypką. rów-
nież wymaga leczenia szpitalnego

 � udar mózgu - najczęściej jest powi-
kłaniem półpaśca ocznego. Występuje 
u osób z bardzo obniżoną odpornością 
(np. cierpiących na aidS). Jego objawy 
pojawiają się około 2 miesięcy od mo-
mentu pojawienia się objawów półpaś-
ca. to najniebezpieczniejsze powikłanie 
tej choroby. aż 25% osób, które mają 
udar mózgu, umiera. objawy udaru to: 
zaburzenia mowy, niedowłady (zwykle 
występują symetrycznie, po tej samej 
stronie ciała, obejmują na przykład pra-
wą rękę, prawą nogę i prawy kącik ust). 
W przypadku podejrzenia udaru mózgu 
trzeba jak najszybciej przewieźć chore-
go do szpitala.

dla każdego, kto przebył ospę, 
kontakt z chorym na półpasiec nie 
stanowi żadnego zagrożenia, jeśli 
układ odpornościowy funkcjonuje 
prawidłowo. kluczowy okazuje się zatem 
zdrowy tryb życia, czyli prawidłowe odżywia-
nie, sen i ruch. Szczególną czujność należy 
zachować w przypadku, gdy choroba pojawia 
się częściej niż raz. zwiększona tendencja do 
zachorowania na półpasiec bywa związana 
z rozwojem procesów nowotworowych w or-
ganizmie. W takim przypadku konieczna jest 
konsultacja onkologiczna.

Półpasiec swoją nazwę 
zawdzięcza nietypowej 

lokalizacji – choroba 
obejmuje jedną część ciała, 
nie przekraczając jego linii 

środkowej 
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PneUmokoki

Pneumokoki mogą zaatakować każdego, występują dość powszechnie 
i mogą być groźne. Wywołują zapalenie ucha, zapalenie płuc, a nawet sepsę. 
Szczególnie groźne są dla dzieci i osób starszych. Przed erą antybiotyków 
pneumokoki były główną przyczyną zapalenia płuc i masowych śmierci. Na 

szczęście dzisiejsza medycyna ma środki, aby z nimi walczyć

groźne bakterie
(STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE)
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największą liczbę zakażeń 
pneumokokami obserwuje się 
w miesiącach zimowych i wcze-
sną wiosną, co tłumaczone jest 
tym, że wówczas chorujemy częściej 
na wirusowe infekcje górnych dróg od-
dechowych, a te sprzyjają następnie 
zakażeniom bakteryjnym, w tym zaka-
żeniom pneumokokowym

Czym są Pneumokoki?
Streptococcus pneumoniae, zwane po-

pularnie pneumokokami lub dwoinkami 
zapalenia płuc, to bakterie należące do po-
wszechnie występującego rodzaju bakterii 
jakim są paciorkowce. Bakterie te należą 
do bakterii gram-dodatnich o charaktery-
stycznym ziarenkowatym kształcie i często 
układają się w pary w obrazie mikroskopo-
wym, stąd też wywodzi się nazwa „dwoinka 
zapalenia płuc”. Charakterystyczną cechą 
pneumokoków jest zdolność wytwarzania 
otoczki, składającej się z różnych rodzajów 
wielocukrów. ta cecha ma istotne znaczenie 
w chorobotwórczości tych bakterii, bowiem 
pozwala im skutecznie zabezpieczyć się 
przed obroną ze strony układu immunolo-
gicznego, a dodatkowo, ze względu na duże 
zróżnicowanie otoczek u różnych szczepów, 
możliwe jest ponowne zakażenie. Biorąc 
pod uwagę skład otoczki wyróżnia się wśród 
pneumokoków około 90 różnych serotypów 
(odmian).

W warunkach naturalnych pneumokoki by-
tują na śluzówkach górnych dróg oddecho-
wych, zarówno u człowieka, jak i u zwierząt. 
Uważa się, że ponad 10% dorosłych oraz 
około 20-40% dzieci jest nosicielami tych 
bakterii. Częstość nosicielstwa pneumoko-
ków jest najwyższa wśród dzieci, w szczegól-
ności u dzieci uczęszczających do żłobka lub 
przedszkola i maleje wraz z wiekiem.

Kto jest najbardziej 
narażony na 
zakażenie?

zakażenie bakterią pneumokoka jest przy-
czyną wielu groźnych chorób, w szczególno-
ści u dzieci, w tym wielu stanów zagrożenia 
życia. Podstawową drogą zakażenia pneu-
mokokami jest droga kropelkowa – do zaka-
żenia dochodzi podczas kichania czy kaszlu. 

Źródłem bakterii najczęściej jest osoba 
chora lub zdrowy nosiciel. Bardzo często ob-
serwuje się, że źródłem pneumokoków dla 
starszych osób są dzieci i odwrotnie. 

Kto jest najbardziej 
narażony na 
zakażenie?

zakażenie pneumokokami może 
dotyczyĆ każdego, jednak naj-
częściej zagraża dzieciom od 2. 
miesiąca życia do 2. roku życia 
oraz osobom starszym po 65. roku 
życia. W tych grupach wiekowych zakaże-
nia mogą mieć ciężki przebieg o charakte-
rze inwazyjnym oraz obarczone są wyższą 
śmiertelnością. do grup wysokiego ryzyka 
należą osoby z wrodzonymi i nabytymi za-
burzeniami odporności, brakiem śledziony, 
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chorobami nowotworowymi, cukrzycą, nie-
wydolnością nerek, przewlekłymi chorobami 
płuc czy serca, po wszczepieniu implantów 
ślimakowych. W krajach rozwijających się 
pneumokoki są jedną z głównych przyczyn 
śmiertelności w grupie dzieci poniżej 5. ro-
ku życia, prawie 20% zgonów w tej grupie 
wiekowej. Natomiast w grupie pacjentów 
w podeszłym wieku z bakteriemią pneumo-
kokową śmiertelność wynosi nawet 60%.

Choroby wywołane 
przez pneumokoki

Jak sama nazwa wskazuje, pneumokoki są 
jednym z podstawowych czynników etiolo-
gicznych bakteryjnego zapalenia płuc. około 
50% przypadków pozaszpitalnych zapaleń 
płuc i ponad 30% przypadków szpitalnych 
zapaleń u dorosłych jest wynikiem zaka-
żenia tymi bakteriami. Pneumokoki mogą 
powodować zakażenia inwazyjne, charak-
teryzujące się obecnością bakterii we krwi 

oraz zakażenia zlokalizowane – bez uogól-
nionego zakażenia.

Zapalenie płuc

Bakterie pneumokoków są odpowiedzial-
ne za 80% wszystkich bakteryjnych zapa-
leń płuc u dzieci. tego rodzaju zakażenia 
występują najczęściej jako powikłania po 
wirusowym zapaleniu układu oddechowego. 
do zakażenia dochodzi gdy bakterie prze-
nikną przez nos czy gardło do dolnych dróg 
oddechowych. Początek zapalenia płuc jest 
nagły, z wysoką gorączką i dreszczami, bó-
lem w klatce piersiowej, kaszlem i duszno-
ścią oraz dużymi zmianami radiologicznymi 
na zdjęciu rtG klatki piersiowej. Przebieg 
choroby jest ciężki, u 25% pacjentów współ-
istnieją zapalenie opłucnej z wysiękiem 
opłucnowym. W przebiegu zapalenia płuc 
zamiast powietrza w pęcherzykach płucnych 
pojawia się płyn, który utrudnia oddychanie, 
czyli wymianę gazową. osłuchując chorego 
słyszy się charakterystyczne szmery. Średnia 
śmiertelność w pneumokokowym zapaleniu 
płuc jest wysoka, wynosi około 7%.

Zapalenie zatok

Jest następstwem przeziębienia. dzieci 
i osoby starsze w ciągu roku przechodzą 6 – 8 
infekcji wirusowych. około 5 – 13% zachoro-
wań powodują właśnie pneumokoki. Pojawia 
się ropna wydzielina i uczucie zatkania nosa, 
ból głowy, gorączka, upośledzenie węchu, 
nieprzyjemny zapach z ust i kaszel. zapale-
nie zaostrza też objawy alergii oddechowych 
i astmy. Leczenie opiera się na antybiotyko-
terapii i lekach łagodzących objawy choro-
by. Jeżeli szybko nie podejmie się leczenia, 
choroba przekształci się w stan przewlekły, 
a ten może doprowadzić do zapalenia opon 
mózgowo–rdzeniowych lub kości szczęko-
wej, zapalenia ucha środkowego, obrzęku 
powiek lub ropnia oczodołu.
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pneumokoki

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

Tabletki uspokajające Labofarm®

przejściowych stanach napięcia nerwowego 

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.

r e k l a m a

Zapalenie opon 
mózgowo-rdzeniowych

Pneumokoki są w Polsce jedną z najczęst-
szych przyczyn bakteryjnego zapalenia opon 
mózgowo–rdzeniowych. zjadliwość pneu-
mokoków powoduje duże odczyny ropne 
w ośrodkowym układzie nerwowym. Najczę-
ściej po okresie 2–5 dni od zakażenia bakte-
rią pneumokoka pojawiają się następujące 
objawy: wysoka gorączka, nawet do 40°C, 
często z dreszczami, bóle mięśniowo–sta-
wowe, silne bóle głowy i karku, nudności, 
wymioty, sztywność karku. W ciężkim prze-
biegu: zaburzenia świadomości – do utraty 
przytomności włącznie, drgawki, senność, 
apatia. Przebycie przez dziecko pneumoko-
kowego zapalenia opon mózgowych i mózgu 
może niestety pozostawić trwałe następstwa 

powikłań neurologicznych, z których naj-
częstszymi są głuchota lub osłabienie słuchu, 
wodogłowie i padaczka, a także ropnie mó-
zgu, niedowłady lub porażenia kończyn, za-
burzenia mowy czy zaburzenia osobowości. 
W przebiegu tego typu zapaleń opon obser-
wowana jest również wysoka śmiertelność.

Posocznica, czyli sepsa

Jak podkreślono we wstępie, pneumokoki 
cechują się dużą zdolnością do przenikania 
do krwi. tak więc przy każdej infekcji pneu-
mokokowej (zapalenie płuc, zapalenie uszu) 
istnieje zagrożenie powstania posocznicy 
(sepsy). Posocznica może prowadzić do tzw. 
rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczynio-
wego i wstrząsu – są to bardzo niebezpieczne 
objawy, grożące śmiercią 

Szczególnie zagrożeni są pacjenci po usu-
nięciu śledziony oraz z niedoborami odpor-
ności. dominującymi objawami są: gorączka, 
znaczne osłabienie, ból głowy, nudności, 
wymioty, światłowstręt, niepokój, sztywność 
karku, czyli niemożność przygięcia brody do 
klatki piersiowej, uwypuklenie ciemiączka 
u niemowląt, a także przyspieszenie akcji 
serca i oddechu, zblednięcie lub zasinienie 
określonych części ciała, zaburzenia świado-
mości (zamroczenie, utrata przytomności). 

Czasem chory może być śpiący, apatyczny. 
Ponieważ sepsa powstaje na skutek zaka-
żenia, początkowe objawy mogą wyglądać 
jak banalna infekcja dróg oddechowych czy 
nieżyt żołądkowo–jelitowy. Jeżeli zakażenie 
przechodzi do krwi i rozsiewa się na cały or-
ganizm, objawia się to nagłym pogorszeniem 
stanu dziecka. W ciężkiej sepsie pogorsze-
nie rozwija się bardzo gwałtownie i może 
doprowadzić do śmierci w ciągu dosłownie 
paru godzin. objawem niezwykle niepoko-
jącym, który zawsze powinien zaalarmować 
rodziców dziecka, są tzw. wybroczyny, czyli 
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pojawiające się na skórze ciemnoczerwone 
plamy różnej wielkości, nie ustępujące po 
ucisku, spowodowane zakrzepami krwi w na-
czyniach. Niestety nie ma typowych objawów 
zapowiadających sepsę i nie da się w pełni 
przewidzieć jej przebiegu.

Zapalenie ucha środkowego

Pneumokoki są jedną z najczęstszych 
przyczyn ostrych zapaleń ucha środkowego, 
w szczególności wysiękowego zapalenia ucha 
środkowego. zapalenie ucha może prowadzić 
do powikłań takich jak: przewlekłe zapalenie 
kości otaczających ucho środkowe lub przej-
ście zakażenia do struktury wewnątrzczasz-
kowej. zapalenie ucha środkowego zwykle 
rozwija się po przeziębieniu. W 80 proc. przy-
padków konieczne jest podanie silnego anty-
biotyku. Gdy bakteria zaatakuje, dziecko płacze 
bez powodu, bo ucho bardzo boli. dochodzi 

też do przytłumienia słuchu. U małych dzieci 
pierwszym sygnałem dla rodziców powinno 
być tarcie ucha. Często jednak właściwe roz-
poznanie jest trudne, bo pierwszym objawem 
choroby bywa biegunka, wymioty lub nudności. 
złe samopoczucie dziecka powinno skłonić 
nas do wizyty u lekarza. Nieleczone zapalenie 
ucha może skończyć się częściową utratą słu-
chu, co może znacznie utrudnić prawidłowy 
rozwój dziecka.

Zapalenie wsierdzia, stawów 
i otrzewnej

Następstwem rozsiewu bakterii drogą krwi 
jest przeniesienie się zakażenia w różne 
miejsca, np. do wsierdzia, osierdzia, stawów 
i otrzewnej. W każdym przypadku są to scho-
rzenia bardzo poważne. zapaleniu wsierdzia 
towarzyszy gorączka i niszczenie zastawek ser-
ca, co doprowadza do niewydolności krążenia. 

Nieleczone zapalenie 
ucha może skończyć się 
częściową utratą słuchu, 

co może znacznie 
utrudnić prawidłowy 

rozwój dziecka
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Leczenie obejmuje antybiotyki, leki krążeniowe 
i nasercowe oraz zabieg kardiochirurgiczny.

Leczenie zakażeń 
pneumokokowych

terapia zakażeń wywołanych przez pneu-
mokoki opiera się głównie na leczeniu anty-
biotykami. do podstawowych antybiotyków 
stosowanych w terapii należą: pochodne 
penicylin, cefalosporyn, makrolidy oraz 
flurochinolony. 

obecnie dużym problemem 
w leczeniu zakażeń 

pneumokokowych jest coraz 
częstsze występowanie szczepów 

tych bakterii, które wykazują 
oporność na wymienione 

antybiotyki. 

dlatego tak istotne jest określenie wraż-
liwości w badaniu bakteriologicznym, po-
legającym na wykonaniu antybiogramu. 
Powstawaniu szczepów opornych sprzyja 
stosowanie antybiotyków w przypadku wiru-
sowych infekcji górnych dróg oddechowych 
(przeziębienia) oraz leczenie nosicielstwa 
pneumokoków. Samo tylko stwierdzenie 
pneumokoków na śluzówkach górnych dróg 
oddechowych (w wymazie z nosa czy gardła) 
przy braku objawów klinicznych nie powin-
no być podstawą do włączenia antybiotyku.

Profilaktyka zakażeń 
pneumokokami

Najlepszą ochroną przed pneumokokami 
są szczepienia ochronne. W ponad 40 kra-
jach szczepienia te są traktowane jako obo-
wiązkowe i bezpłatne. Niestety w Polsce są 
one wciąż płatne i w kalendarzu szczepień 
traktowane jako zalecane. W 2008 roku zro-

biono mały krok w stronę bezpłatnych szcze-
pień i zostały one wpisane na listę szczepień 
obowiązkowych dla wybranej grupy dzieci 
obarczonych czynnikami ryzyka inwazyjnej 
choroby pneumokokowej. Bezpłatne szcze-
pienia przeciwko pneumokokom przysługują 
dzieciom do 5 lat ze schorzeniami immu-
nologiczno-hematologicznymi, po urazach 
i z wadami ośrodkowego układu nerwowego, 
przewlekłymi chorobami serca z niewydol-
nością krążenia, przed lub po wszczepieniu 
implantu ślimakowego, niemowlętom z ma-
są urodzeniową poniżej i równą 1500 g oraz 
niemowlętom przedwcześnie urodzonym 
z dysplazją oskrzelowo-płucną. ze względu 
na dużą liczbę szczepów otoczkowych, które 
mogą powodować zakażenia, szczepionki 
przeciwko pneumokokom są szczepionkami 
poliwalentnymi, czyli zawierają wielocukry 
wybranych szczepów najczęściej powodu-
jących zakażenia.

Z korzyści wynikających 
ze szczepień przeciwko 
pneumokokom można 

wymienić między innymi: 

1. 97-procentową ochronę przed 
rozwojem ciężkich chorób 
wywołanych przez pneumokoki 
w grupie dzieci do 2 lat 

2. zmniejszenie zachorowań na 
zakażenia nieinwazyjne 

3. redukcję nosicielstwa

4. a u osób starszych - zmniejszenie 
zachorowań oraz śmiertelności 
z powodu zapalenia płuc
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kącik kulinarny

oSTra zupa z kreweTkami

 � krewetki koktajlowe rozmiar 100/200 
– 0,5 kg

 � 2 łodygi trawy cytrynowej
 � 30 g imbiru
 � 100 g pora
 � 50 g grzybów mun
 � 50 g pasty tom yum
 � 3 łyżki sosu rybnego
 � 2 łyżki cukru trzcinowego
 � 3 limonki
 � 1 papryczka chili
 � kilka gałązek świeżej kolendry

trawę cytrynową obrać z pierwszej warstwy, jedną 

łodygę rozgnieść nożem i wrzucić do gotującej 

się wody (około 1,5 l) razem z obierkami z imbiru, 

gotować przez 30 minut i odcedzić z przypraw. 

Grzyby mun namoczyć w zimnej wodzie przez 

około 30 minut a następnie w tej samej wodzie 

ugotować, po czym pokroić w paski. Papryczkę chili 

pokroić w talarki, pomidorki koktajlowe na połówki. 

obrany imbir drobno posiekać, drugą łodygę 

trawy cytrynowej pokroić w plasterki, obrany por 

pokroić w słupki. do wywaru dodać warzywa, pastę 

tom yum, cukier trzcinowy i sos rybny. Gotować 

przez chwilę na małym ogniu, ciągle mieszając, 

do połączenia smaków. krewetki wypłukać we 

wrzątku, żeby pozbyć się warstwy glazury. do zupy 

dodać krewetki, sok z jednej limonki, pokrojone 

grzyby, papryczkę chili i pomidorki. Całość 

gotować około 10 minut.  Podawać z cząstkami 

limonki i listkami kolendry.

ryŻ kokoSowy z mango

 � wiórki kokosowe - dwie łyżki
 � mleczko kokosowe - puszka 400 ml
 � imbir obrany - 30 g
 � cukier trzcinowy - 1 łyżka
 � ryż jaśminowy - 400 g (mogą być saszetki)
 � 4 sztuki mango
 � miód - 1 łyżka
 � sezam biały - 10 g
 � świeża mięta kilka gałązek
 � szczypta soli morskiej

Wiórki kokosowe usmażyć na suchej patelni na 

złoty kolor. ryż jaśminowy dobrze wypłukać pod 

bieżącą wodą. imbir pokroić w plasterki, mango 

obrać ze skórki i pokroić w drobną kostkę. Sezam 

uprażyć na suchej patelni na złoty kolor.

W głębokiej patelni zagotować mleczko kokosowe 

z imbirem, cukrem trzcinowym i solą morską. 

Następnie wyjąć imbir i wrzucić ryż, dodać 

usmażone wiórki i gotować przez 10 minut, często 

mieszając. Uwaga na ryż, żeby się nie przypalił. 

odstawić do wystygnięcia.

Połowę mango połączyć z miodem i miksować 

do uzyskania jednolitego puree, które dajemy 

jako pierwszą warstwę w pucharkach. Na puree 

z mango dajemy pierwszą warstwę ryżu, na to 

kostka mango i kolejna warstwa ryżu. Całość 

posypujemy prażonym sezamem. 

do dekoracji używamy listków świeżej mięty.

K Ą C I KKulinarny
S M A C Z N E G O !
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