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WITAMINAWITAMINA
zwana jest zwana jest 
witaminą młodościwitaminą młodości

Dlaczego? 
Otóż witamina ta nie tylko opóźnia pro-

cesy starzenia, ale również wspomaga płod-
ność i rozwój. 

Witamina E jest grupą związków orga-
nicznych, w której skład wchodzą tokoferole 
oraz tokotrienole. Obydwa związki posiadają 
po cztery podstawowe formy: alfa, beta, gam-
ma i delta. Najaktywniejszy biologicznie jest 
alfa-tokoferol. Pozostałe formy witaminy E, 
chociaż mniej aktywne biologicznie, są rów-
nież ważne ze względu na inne właściwości 
i inne oddziaływanie na organizm człowieka. 

Witamina E syntetyzowana jest wyłącz-
nie przez rośliny i musi być dostarczana wraz 
z pożywieniem. Podobnie jak witaminy A, D 
i K jest rozpuszczalna w tłuszczach i w odróż-
nieniu od witamin rozpuszczalnych w wodzie, 
jest magazynowana w organizmie, głównie 
w nadnerczach i tkance tłuszczowej. Warto 
pamiętać, że witaminy rozpuszczalne w tłusz-
czach mogą się akumulować w organizmie 
w znacznie większym stopniu aniżeli te, które 
rozpuszczają się w wodzie. 

Ze względu na właściwości antyoksydacyj-
ne witamina E jest głównym „ochroniarzem” 
organizmu. Zwalcza wolne rodniki i  chroni 
kwasy tłuszczowe, zwłaszcza wie lonie nasy-
cone, przed utlenianiem do nadtlenków. 

Czym są wolne rodniki? 
Otóż nazywamy tak wolne, niesparowa-

ne elektrony lub jony, które powstają w or-
ganizmie w  wyniku przemian metabolicz-
nych. Wolne rodniki są obdarzone ładun-
kiem, dlatego dążą do połączenia z  inną 

cząsteczką. Zatem cechuje je silna aktyw-
ność fizyczna. Zazwyczaj wolne rodniki ata-
kują inne cząsteczki, takie jak np. białka czy 
DNA komórki. To natomiast wpływa na przy-
spieszenie procesów starzenia się organi-
zmu oraz na występowanie wielu procesów 
patologicznych. Działanie wolnych rodników 
wiąże się z wieloma chorobami, w tym także 
z nowotworami. 

Witamina E jest więc niezbędnym składni-
kiem pakietu ochronnego naszego organizmu. 

Molekuła witaminy E chwyta cząsteczkę 
wolnego rodnika i poprzez redukcję elektro-
nu lub jonu przekształca ją w obojętną, nie-
groźną substancję, która następnie zostaje 
wydalona z moczem. 

Dobrym przykładem negatywnego wpły-
wu wolnych rodników na organizm są plamy 
starcze na dłoniach. Są to grudki tłuszczu 
utlenione przez wolne rodniki niepoddające 
się redukcji. Te przebarwienia występują 
również w innych tkankach.

Nie powstają jednak w ogóle, gdy orga-
nizm ma wystarczającą ilość witaminy E.

Kolejną funkcją witaminy E jest prewen-
cja chorób sercowo-naczyniowych. Zapo-
bieganie chorobom układu krążenia wyma-
ga systematycznego wsparcia ze strony wi-
taminy E, która spowalnia proces tworzenia 
się blaszek miażdżycowych i pobudza wy-
dzielanie substancji przeciwzakrzepowych. 

Ponadto, witamina E chroni śródbłonek 
naczyń krwionośnych oraz przedłuża czas 
życia krwinek czerwonych. Badania wykaza-
ły, że optymalną dawką chroniącą krwinki 

czerwone przed zniszczeniem i deformacją 
jest 400 do 600 mg witaminy E dziennie. 

Czy witamina E może okazać się pomocna 
w zapobieganiu procesom nowotworowym?

W związku z tym, że witamina E jest nie-
zwykle silnym przeciwutleniaczem, odgrywa 
bardzo ważną rolę w prewencji chorób nowo-
tworowych. Pamiętajmy, że wolne rodniki 
tlenowe powodują uszkodzenie nici DNA, co 
prowadzi do licznych mutacji i niewłaściwych 
podziałów komórek. Poprzez likwidację wol-
nych rodników tokoferol hamuje ten patolo-
giczny proces już na poziomie komórek. 

Dzięki wielu badaniom naukowym wia-
domo, że witamina E bierze udział w zapo-
bieganiu nowotworom, jednak nie ma wpły-
wu na już rozwijający się proces mutagenny. 
Z tego względu nie zalicza się do związków 
antykarcynogennych. 

Nie zapominajmy o roli, jaką ta witamina 
pełni w układzie rozrodczym. Tokoferol bie-
rze czynny udział w produkcji spermy u męż-
czyzn i wpływa na ich płodność. 

Pamiętajmy o układzie odpornościowym! 
Wolne rodniki… Niebezpieczne właściwie 

dla każdej komórki w organizmie. Przyspie-
szają proces starzenia się oraz ich degenera-
cji. Zjawisko to dotyczy również układu im-
munologicznego. 

System odpornościowy jest niezwykle 
skomplikowaną strukturą, która produkuje 
komórki odpornościowe, takie jak limfocy-
ty B i T. Komórki te „patrolują” cały orga-
nizm w poszukiwaniu infekcji. Brak witami-
ny E sprawia, że są one szczególnie wrażliwe 
na szkodliwe działanie wolnych rodników. 
Skutkuje to obniżoną odpornością i zwięk-
szoną częstością występowania chorób in-
fekcyjnych. 

Witamina E stoi na straży młodości, wi-
talności i dobrej kondycji całego organizmu. 
Jest jedną z najważniejszych witamin, mają-
cych właściwości antyoksydacyjne. 

Jest ona niezbędna dla naszej skóry, 
energii oraz dobrego samopoczucia!
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Redakcja Markowej Gazety pragnie Pań-
stwu serdecznie podziękować za ogromną 
dozę wsparcia i pozytywnej energii!!! Mamy 
nadzieję, że wakacje się udały i pełni życia 
wracacie do pracy lub szkoły. 

To dzięki Wam możemy kontynuować tę 
ciekawą i zaskakującą farmaceutyczną podróż 
na łamach naszego poradnika. 

Wydanie jesienne jest dla nasz szcze-
gólnie ważne, gdyż zostanie opublikowane 
w okolicach słynnej Parady Generała Pułaskie-
go, która jak zawsze będzie przechodzić 5 Ale-
ją na Manhattanie. 

Wydarzenie to ma na celu pokazanie pa-
triotyzmu i pamięci o naszym narodzie. Każde-
go roku gromadzi tysiące Polaków dumnych ze 
swojej polskości i  tradycji, które przekazują 
nowym pokoleniom. Setki uczestników pocho-
du stanowią także Amerykanie polskiego po-
chodzenia, którzy zachowali pamięć o swoich 
przodkach, kultywując poczucie polskości 
w swoich domach i sercach. 

Utrzymywanie wspólnoty narodowej jest 
niezwykle ważne dla emigrantów. W równym 
stopniu dla tych, którzy przybyli do Stanów 
wieki, dziesięciolecia czy też lata temu. Pierwsi 
Polacy w Stanach Zjednoczonych Ameryki po-
jawili się już w 1608 roku. Przez następne stu-
lecia emigrowaliśmy do Ameryki zarówno z po-
wodów politycznych, jak i  ekonomicznych. 
Jednak bez względu na powód przyjazdu do 
Stanów, zawsze jednoczymy się w społecznoś-
ciach, w których możemy kultywować polski 
język, kuchnię, obyczaje i tradycję. 

Pragniemy, aby wszyscy Polacy przeby-
wający na emigracji czuli się dumni ze swoje-
go pochodzenia i polskich korzeni. Pokażmy, 
że jesteśmy silni, zjednoczeni i zorganizowani. 
Zerwijmy z mitami krążącymi o Polakach, za-
cznijmy zmiany od siebie. Jako społeczność 
szczerych, godnych zaufania i ciężko pracują-
cych ludzi, sięgnijmy po należne nam miejsce 
w Ameryce. Nie wstydźmy się swojej tożsa-
mości, lecz ją pielęgnujmy. Bądźmy dumni 
z  tego, kim jesteśmy. Zachowajmy wiedzę 
o naszym dziedzictwie narodowym i historii 
naszego kraju.

Budujmy siłę Polski w USA, okazując szacu-
nek polskim emigrantom, którzy ciężko pracują 
za niskie wynagrodzenie. Wspierajmy ich wspól-
ne inicjatywy społeczne, zaczynając od uczest-
nictwa w Paradzie Pułaskiego oraz popierania 
lokalnych polskich biznesów, ponieważ pokazu-
je to solidarność całego Narodu Polskiego.

Wszystkich przybywających na doroczną Pa-
radę Pułaskiego w Nowym Jorku zapraszamy rów-
nież do polskiej dzielnicy Greenpoit, gdzie mogą 
dokonać zakupów w Naszej Aptece Markowej, 
goszczącej wszystkich Polaków z wielką radością 
i zrozumieniem ich indywidualnych potrzeb.

W październikowym wydaniu Markowej 
Gazety nie zabraknie nowinek ze świata me-
dycznego, cennych porad zdrowotnych oraz 
wywiadów ze specjalistami. 

W związku z tym, że okres jesienno-zimowy 
sprzyja depresji oraz zmianom nastroju, posta-
nowiliśmy zaprosić doktor Alinę Marek, która 
w bardzo przejrzysty sposób wyjaśni nam, czym 
jest depresja oraz jakie są jej objawy. 

Pamiętajmy, że depresja jest chorobą jak 
każda inna i wymaga leczenia. Nie ignorujmy 
więc objawów, ponieważ wczesna interwencja 
potrafi uratować zdrowie lub życie. 

Depresja nie jest również powodem do 
wstydu, dlatego nie bójmy się otwarcie rozma-
wiać o tej chorobie.

Kolejnym ważnym tematem jest bezsen-
ność. Może być ona objawem innej choroby (jak 
stany lękowe czy depresja) lub być wynikiem 
stosowania używek czy nieprawidłowej higieny 
i stylu życia. W związku z tym, że nie każdy z nas 
wie, jak sobie z tą przypadłością poradzić, po-
stanowiliśmy poświęcić tej tematyce trochę 
miejsca. Znajdziecie tutaj również porady doty-
czące ziół, które niejednokrotnie mogą okazać 
się niezwykle pomocne w walce z bezsennością. 

Umieściliśmy również ciekawy artykuł na 
temat niezwykłej witaminy E. Jest to jedna 
z najważniejszych witamin, która nie tylko ma 
właściwości antyoksydacyjne, ale również 
wpływa ochronnie na nasz układ sercowo-na-
czyniowy i  odporność. Przeczytaj koniecznie 
i dowiedz się, gdzie możesz znaleźć tę witami-
nę i dlaczego jest ona tak ważna. 

Na zakończenie przybliżymy Państwu te-
mat higieny jamy ustnej. 

Codzienna profilaktyka, w tym odpowied-
nie szczotkowanie i nitkowanie zębów, poma-
ga zapobiec problemom jeszcze przed ich po-
jawieniem się. Jest także mniej bolesna, tańsza 
i mniej niepokojąca niż leczenie chorób, któ-
rych nie udało się uniknąć.

Pomiędzy regularnymi wizytami u stoma-
tologa każdy z nas może wykonywać proste 
czynności, które znacznie obniżają ryzyko wy-
stąpienia próchnicy zębów, chorób dziąseł i in-
nych problemów jamy ustnej.

O jakich czynnościach mowa? Dowiecie się 
Państwo podczas lektury aktualnego wydania 
Markowej Gazety. 

Drodzy Państwo, pragniemy jeszcze raz po-
dziękować za zainteresowanie i wsparcie. Cie-
szymy się, że możemy udzielać Państwu cen-
nych porad i dzielić się wiedzą medyczną i far-
maceutyczną. 

Dbajcie o swoje zdrowie, a w razie pytań, 
sięgnijcie po nasz poradnik lub zajrzyjcie do 
Markowej Apteki!

Zapraszamy do lektury!
Markowa Apteka
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► Pani doktor, w ostatnim czasie wiele 
znanych osób ze świata show-biznesu, po-
lityki, sportu czy sztuki, np. Kazik Staszew-
ski, Danuta Stenka, Justyna Kowalczyk, An-
gelina Jolie, ujawniło światu, że choruje na 
depresję. Czy to oznacza, że rozpowszech-
nienie depresji wzrosło, czy ludzie w sposób 
bardziej otwarty zaczynają mówić o swoim 
cierpieniu związanym z tą chorobą?

Depresja nie jest wytworem współczes-
nego świata, ale była znana ludzkości już od 
jej zarania. Na przykład w Starym Testamen-
cie znajdziemy jej klasyczny opis. Rzeczywi-
ście o  depresji w  chwili obecnej znacznie 
więcej wiemy, wzrosła też świadomość ludzi 
w zakresie rozpoznawania jej objawów. De-
presja przestała być chorobą wstydliwą, dla-
tego być może wiele znanych osób decyduje 
się opowiedzieć światu o swoim cierpieniu, 
które może dotknąć każdego.

Z drugiej strony tempo współczesnego ży-
cia, zanieczyszczenie środowiska, nieprawidło-
wa dieta, wzrost spożycia różnych używek pro-
wadzi do częstszego występowania depresji.

► Depresję często nazywa się ,,rakiem 
duszy”. Czy pani doktor mogłaby krótko 
przybliżyć objawy tej choroby?

W rzeczywistości depresja jest chorobą, 
która uderza w nasze emocje, myślenie i cia-
ło, w końcu w nasze zachowanie. Jeśli chodzi 
o nasze emocje, to pojawia się smutek, znie-
chęcenie wobec świata, poczucie rozpaczy, 
beznadziejności, braku perspektyw, niemoż-
ność przeżywania radości, często lęk.

Chorego dotykają kłopoty z myśleniem, 
koncentracją uwagi, zapamiętywaniem, po-
dejmowaniem decyzji. Myśli krążą wokół nie-
powodzeń, klęsk, pojawia się niska samooce-
na, czasem myśl, że jedynym rozwiązaniem 
jest zniknięcie z tego świata, by ulżyć sobie 
i otoczeniu.

Objawy związane z depresją, a płynące 
z ciała, to przede wszystkim spadek apetytu, 
tak dosłownie, jak i w przenośni: apetytu na 
życie. Niezwykle często występują kłopoty ze 
snem, czasem zaparcia, wysychanie w jamie 
ustnej, różnego rodzaju bóle, brak energii, 
poczucie ciągłego zmęczenia.

Zdarzają się też depresje atypowe: z nad-
miernym apetytem, nadmierną sennością, 
ale to już temat na kolejną rozmowę.

To wszystko skutkuje tym, że osoba do-
tknięta depresją zaczyna unikać znajomych, 
nie odbiera telefonów, codzienne czynności 
sprawiają jej ogromne trudności, popełnia 
błędy w pracy, bywa rozdrażniona lub wybu-
chowa, zaczyna topić swoje smutki w alko-
holu, wszystko widzi w czarnych kolorach: 
swoją przeszłość, teraźniejszość i  przede 
wszystkim przyszłość, w skrajnych przypad-
kach pojawiają się myśli i akty samobójcze.

► Czym różni się depresja od smutku, 
chandry?

Smutek i chandra to stany przygnębienia 
spowodowane reakcją na sytuację streso-
genną, np. konflikt w pracy, kłótnię z partne-
rem. Męczy kogoś chandra, gdyż rozmyśla 
nad rzeczami niezrobionymi, nad tym, czego 
mu brakuje, lub popełnionymi błędami. To są 
emocje, które każdy wielokrotnie odczuwa 
w trakcie swojego życia, jednak które nie za-
wsze wiążą się z depresją. Tym, co różni te 
stany od depresji, jest przede wszystkim dłu-
gość trwania, mniejsze nasilenie objawów 
i – co bardzo istotne – możliwość przerwania 
tych stanów przez wydarzenia pozytywne, 
np. spotkanie z przyjaciółmi, u kobiet często 
zakup nowego ubrania, możliwość wygada-
nia się komuś zaufanemu i  życzliwemu. 
W depresji ten stan obniżonego nastroju mu-
si trwać dłużej, co najmniej 2 tygodnie, nie 
ulega zmianie pod wpływem zewnętrznych 

wydarzeń, a nasilenie objawów jest zdecydo-
wanie większe.

► Jakie mogą być przyczyny depresji?
Generalnie mówi się o trzech głównych 

grupach czynników odpowiedzialnych za 
powstawanie depresji. Pierwszą grupę sta-
nowią czynniki endogenne – czyli pewnego 
rodzaju predyspozycja genetyczna do po-
wstawania stanów depresyjnych, druga to 
czynniki reaktywne – depresja jest reakcją na 
niekorzystną sytuację, w  której znalazł się 
człowiek, z którą sobie nie radzi (np. mob-
bing, utrata pracy, rozstanie z  partnerem, 
samotność). Trzecia grupa czynników zwią-
zana jest ze zdrowiem somatycznym (np. 
chorobą Parkinsona, chorobami nowotworo-
wymi, niedoczynnością tarczycy), stosowany-
mi używkami (np. alkoholem), niektórymi 
lekami (np. sterydami), stylem życia (np. nie-
odpowiednią dietą, chronicznym brakiem 
snu). Zazwyczaj jest tak, że u każdej osoby 
cierpiącej na depresję można doszukać się 
wielu przyczyn jej powstawania. Modna do 
niedawna hipoteza serotoninowa, zakładają-
ca, iż zaburzenia depresyjne spowodowane 
są zbyt małą zawartością w mózgu neuro-
przekaźnika (serotoniny), okazała się zbyt 
uproszczona. Aktualnie zakłada się, że depre-
sja to ogólny brak w mózgu balansu neuro-
hormonów, takich jak: acetylocholina, adre-
nalina, noradrenalina, serotonina, dopamina.

► Kto częściej cierpi na depresję?
Depresja jest chorobą, która może do-

tknąć każdego bez względu na wiek, wy-
ksztalcenie, kolor skóry czy stan majątkowy. 
Statystycznie rzecz ujmując, dwukrotnie 
częściej na depresję chorują kobiety niż męż-
czyźni, osoby starsze niż młodsze. Osoby, 
które cierpią częściej na depresję, to te, któ-
rym brak wsparcia w  gronie rodzinnym, 

C I E K A W E  R O Z M O W Y

DepresjaDepresja  
– odwieczny problem: od bohaterów Starego – odwieczny problem: od bohaterów Starego 
Testamentu, aż po gwiazdy Hollywood Testamentu, aż po gwiazdy Hollywood 

Rozmowa z dr Aliną Marek, specjalistą psychiatrii 
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wśród przyjaciół, są wyizolowane w środowi-
sku. Często są to osoby cierpiące na inne 
schorzenia somatyczne (np. zawał serca, cho-
roba Parkinsona), nadużywające alkoholu 
i innych substancji uzależniających.

► Czy depresja wiąże się z większym 
prawdopodobieństwem samobójstwa?

Zdecydowanie tak, niektórzy czują, jakby 
siedzieli w  tunelu, w którym już nie widzą 
światełka (nadziei) na jego końcu, wtedy do-
chodzą do przekonania, że jedynym wyj-
ściem jest samobójstwo. Trzeba podkreślić, 
iż depresja zwiększa dwudziestopięciokrot-
nie ryzyko odebrania sobie życia w stosunku 
do ludzi, którzy na nią nie cierpią.

► Jakie są skutki nieleczonej depresji?
Skutki nieleczonej depresji są bardzo po-

ważne zarówno dla danej osoby, jak i  dla 
najbliższego otoczenia. Depresja powoduje, iż 
chory przestaje funkcjonować jako ojciec, mat-
ka, mąż, żona, w pracy jest zmęczony, nie jest 
w stanie robić tego, czego się od niego oczeku-
je. Depresja zwiększa ryzyko wystąpienia scho-
rzeń somatycznych lub pogarasza przebieg już 
istniejących. Niestety, część osób, która cierpi 
na depresję i na czas nie otrzyma pomocy, wy-
biera najtragiczniejsze rozwiązanie sytuacji, 
w jakiej się znalazła tzn. samobójstwo. 

► Czy depresja częściej występuje 
u emigrantów i jakie są tego przyczyny?

Zdecydowanie tak. Jadąc w obce miejsce, 
jest się pozbawionym społecznej sieci, w któ-
rej się żyło i funkcjonowało, zaczyna brako-
wać wsparcia, nie do końca rozumie się ję-
zyk, kulturę, zwyczaje, występuje poczucie 
izolacji. To tak jakby Eskimosa żyjącego 
na Grenlandii nagle zabrać z jego plemienia 
i  wyrzucić na pustynię. Wielu nie byłoby 
w stanie sobie z  tym poradzić, gdyż każdy 
potrzebuje oparcia, tej samej religii czy tej 

samej tradycji, w której się wychowywał. Je-
żeli tego brak, będzie bardzo ciężko, nie ma 
się do kogo zwrócić o pomoc, szczególnie gdy 
występują trudności językowe, problemy 
w pracy, problemy finansowe, wszystko się 
nawarstwia i jest coraz gorzej. 

► Jakie są sposoby leczenia depresji?
Są cztery główne sposoby terapii depresji. 

Pierwszy to leczenie farmakologiczne, drugi 
psychoterapia – zgodnie z  potrzebami: np. 
terapia indywidualna, grupowa, par. Często 
zapomina się o  pozostałych filarach walki 
z depresją, to jest o dietoterapii i aktywności 
fizycznej, niezwykle pomocnych w powrocie 
do pełni zdrowia. Wszystkie te sposoby lecze-
nia często łączy się ze sobą, gdyż wtedy jest 
największe prawdopodobieństwo długotrwa-
łej poprawy i wyleczenia. Ważna w leczeniu 
jest też współpraca chorego w zakresie lecze-
nia, ale także zrozumienie ze strony rodziny 
i przyjaciół oraz wytrwałość w terapii. 

► Jak wspierać osoby cierpiące na de-
presję?

Przede wszystkim dać im oparcie psy-
chiczne, finansowe, nie krytykować, zrozu-
mieć, że każdy może mieć inny sposób my-
ślenia i rozumowania, sposób na rozwiązy-
wanie spraw. Ważne, by znaleźć czas, by 
wysłuchać, starać się zrozumieć, nie mówić, 
co powinien, a czego nie powinien robić, ra-
czej towarzyszyć w cierpieniu, dać nadzieję, 
oparcie, zachęcić do szukania pomocy u spe-
cjalisty. W depresji sposób widzenia otacza-
jących spraw zmienia się na ,,czarnowidze-
nie”, potem w  trakcie terapii ulega często 
radykalnym zmianom, ale to wymaga czasu 
i kompleksowego leczenia.

► Czy istnieją jakieś sposoby wspiera-
jące farmakoterapię depresji, np. zioła, wi-
taminy, suplementy diety?

Oczywiście dieta jest najważniejsza, prze-
cież ,,jesteśmy tym, co jemy”. Zioła, witami-
ny, jak i suplementy też są ważne, ale stoso-
wane z rozwagą. Dobra dieta, odpowiednio 
dobrana dla każdego, wsparta suplementami 
i ziołami, pomoże w poprawie samopoczucia. 
Oczywiście same suplementy bez diety nic 
nie zdziałają, gdyż one tylko uzupełniają to, 
czego nam brakuje, ale nie dadzą wszystkie-
go. Warto wspomnieć, iż coraz więcej jest 
także doniesień naukowych świadczących 
o ogromnym znaczeniu tzw. probiotyków dla 
naszego zdrowia, w tym zdrowia psychiczne-
go i depresji.

► Czy depresja w dzisiejszych czasach 
różni się od tej np. 20 lat temu?

Moim zdaniem obecnie pacjenci z depre-
sją mają takie same objawy co 20 lat temu. 
Zmienił się jedynie sposób podchodzenia do 
depresji, dawniej nikt nawet nie pomyślał, 
aby szukać pomocy u psychiatry, bo jak ktoś 
chodził do psychiatry, to uważano, że jest 
„czubkiem”. Teraz psychiatra to lekarz, który 
po prostu pomaga pacjentom w chorobie. 
Niestety, nadal w starszym pokoleniu pozo-
stała spora obawa przed stygmatyzacją. 
Młode pokolenie chętnie korzysta z porad 
psychiatry, chodzi na terapie, bierze lekar-
stwa, przyjmuje suplementy, witaminy, za-
czyna uprawiać sport, zmienia dietę. Jest im 
zdecydowanie łatwiej poradzić sobie z de-
presją niż osobom, które uważają to nadal 
za ,,tabu”.

W razie dodatkowych pytań prosimy 
o kontakt z naszym ekspertem:

Dr Aliną Marek, MD
specjalistą psychiatrii

 934 Manhattan Ave , Brooklyn, NY 11222
(718) 389-8585

DEPRESJA
POŁĄCZENIE NERWOWE 

U ZDROWEJ OSOBY
POŁĄCZENIE NERWOWE 
U OSOBY Z DEPRESJĄ

akson 
(włókno nerwowe)

akson 
(włókno nerwowe)

mitochondrium mitochondrium

dendryt 
(wypustka 
nerwowa)

dendryt 
(wypustka 
nerwowa)

enzym enzym
receptor

zmniejszone 
stężenie 

neuroprzekaźników
większa koncentracja receptorów 
akceptujących neuroprzekaźniki

zwiększona ilość 
wydzielanych 

neuroprzekaźników
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Otwieramy oczy i... Otwieramy oczy i... 
natychmiast chcemy je zamknąćnatychmiast chcemy je zamknąć
Podobno winne jest słońce, a raczej jego brak. Zabarykadowało 
się za chmurami. To niedobór światła słonecznego i brak witami-
ny D tak niekorzystnie na nas działa. Najpierw apatia, zmęczenie, 
później nagłe napady złego humoru. Chandra. 

Mimo, że po pięknym lecie jesteśmy naładowani słoneczną ener-
gią, zmiany pogody związane z rozpoczynającą się jesienią, których 
nie unikniemy, potrafią negatywnie wpłynąć na nasze samopoczucie 
oraz ogólną kondycją.

Na przełomie jesieni i zimy wielu z nas skarży się na brak energii, 
osłabienie. Przyczyną może być niedostatek witamin spowodowany 
brakiem świeżych owoców oraz warzyw, niedotlenienie organizmu 
związane z przebywaniem w zamkniętych pomieszczeniach i brak 
ruchu na świeżym powietrzu. 

„Winny” jest także niedobór słońca, które nie obdarza nas wy-
starczającą ilością promieni i ciepła w ciągu zimnych pór roku. 

Uczucie znużenia oraz brak energii do życia mogą być sygnałem 
choroby (anemii, cukrzycy, niedoczynności tarczycy) lub przemęcze-
nia i przepracowania. 

Dlatego bardzo istotnym elementem walki z chronicznym zmęcze-
niem jest odpowiednie zadbanie o swój organizm. Nie od dziś wiado-
mo, że jeśli pragniemy poczuć się lepiej, dodać sobie energii, musimy 
zadbać o prawidłową i zbilansowaną dietę, aktywność fizyczną, odpo-
wiednią ilość snu oraz znaleźć sposób na walkę ze stresem. 

Niejednokrotnie jednak jesteśmy zmuszeni do sięgnięcia po suple-
menty, które ukoją stres, poprawią nasze samopoczucie i dodadzą energii.

Jednym z takich rewelacyjnych produktów jest „Zen Mood” fir-
my Zen Life Supplements. Jeśli doskwiera Ci przesilenie jesienne, 
jesteś zmęczony, osłabiony, drażliwy, masz problemy z koncentracją 
czy doskwiera ci złe samopoczucie, koniecznie zajrzyj do Markowa 
Apteka Pharmacy i sięgnij po ten produkt. Skuteczność tego produk-
tu polega na połączeniu naturalnych składników z aminokwasami, 
które występują w układzie nerwowym. Dzięki temu uzyskujemy 
kompleks, który pobudza nasz organizm oraz ułatwia koncentrację. 
W skład „Zen Mood” wchodzą: 

●  L-tyryozyna, która jest budulcem kilku ważnych substancji 
chemicznych w mózgu znanych jako neuroprzekaźniki. Naj-
ważniejsze z nich obejmują epinefrynę, noradrenalinę i dopa-
minę. Zwiększenie stężenia tych substancji może prowadzić do 
zwiększenia fizycznej i mentalnej energii, czujności oraz uważ-
ności. Dopamina jest również bardzo zaangażowana w proce-
sy regulowania nastroju.

●  L-Karnityna przez niektórych jest zaliczana do grupy amino-
kwasów, przez innych z kolei do substancji witaminopodob-

nych. L-Karnityna jest związkiem organicznym niezbędnym 
do życia, odpowiedzialnym za transport i spalanie kwasów 
tłuszczowych, w znacznych ilościach występuje w mięśniach. 
L-Karnityna jest również odpowiedzialna za przetwarzanie glu-
kozy, co sprawia, że odgrywa ważną rolę u osób chorych na 
cukrzycę.

●  5-HTP: serotonina to bardzo ważny hormon wydzielany w pod-
wzgórzu. Pełni rolę neuromediatora, czyli „posłańca” organi-
zmu, który przekazuje informacje pomiędzy komórkami móz-
gowymi. Działa antydepresyjnie i reguluje pracę układu pokar-
mowego.

●  Winpocetyna pobudza krążenie mózgowe, usprawnia zdolno-
ści koncentracji oraz myślenia, dodatkowo uspokaja i wycisza. 

Ponadto znajdziemy tutaj również wyciąg z dziurawca oraz zioła 
rodioli, które uspokajają oraz poprawiają nastrój.
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Niezwykłe jest to, iż zapotrzebowanie na 
sen różni się bardzo pomiędzy różnymi ga-
tunkami zwierząt, np. słoń afrykański śpi prze-
ciętnie 3 godziny, krowa 4, człowiek – 7–8, 
pies 10, kot 12, dziobak 14, nietoperz 20 
– według generalnej zasady: im większe zwie-
rzę, tym potrzebuje mniej snu. Ta uśredniona 
liczba godzin może bardzo różnić się u po-
szczególnych osób: są tacy, którzy potrzebują 
4–5 godzin (np. Napoleon Bonaparte), ale 
także tacy, którzy czują się wypoczęci dopiero 
po 9–10 godzinach snu. Statystycznie: 2 na 
10 osób będą potrzebowały mniej niż 6 go-
dzin na regenerację, a  1  na 10 więcej niż 
9,5 godziny snu.

Jednakże, jeśli uzna się, że średnio czło-
wiek śpi po 8 godzin dziennie, to w ciągu 
50 lat każdy z nas przesypia 18 lat, w których 
przez 5 lat śni! Stąd płynie jeden wniosek: sen 
musi być niezwykle ważny, jeśli wszyscy spę-
dzamy 36% swojego życia, właśnie śpiąc.

Krótkotrwały brak snu nie szkodzi nam, 
jednak kiedyś nasze narządy też muszą od-
począć. Trzeba pamiętać, że dłuższe okresy 
braku regeneracji mogą już nieść ze sobą 
poważniejsze konsekwencje w postaci utra-
ty zdrowia zarówno fizycznego, jak i  za-
chwiania równowagi psychicznej.

Rocznie od 20 do 50% osób na całym świe-
cie dotyka problem bezsenności. Prawdopo-
dobieństwo i  częstość występowania tej 
przypadłości wzrasta wraz z wiekiem. Na-
ukowcy tłumaczą taką tendencję wzrostem 
ilości schorzeń somatycznych, nadużywa-
niem leków, alkoholu oraz zmniejszającym 
się wraz z wiekiem poziomem wytwarzania 
melatoniny – hormonu snu. Bezsenność 
dzielimy na pierwotną i wtórną. Pierwotna 
bezsenność jest rozpoznawana jako jednost-
ka chorobowa, za to wtórna – to objaw wią-
żący się z innymi chorobami somatycznymi 
i psychicznymi. W tym artykule weźmiemy 
pod lupę bezsenność pierwotną. 

W  życiu każdy chociaż raz doświadczył 
problemu bezsenności. Ta dolegliwość nie 

objawia się tylko problemem z zasypianiem, 
czyli wydłużaniem się okresu zasypiania do 
ponad 30 minut, ale również przebudzaniem 
się podczas snu, zbyt wczesnym przebudza-
niem się lub złej jakości snem. To wszystko 
powoduje brak poczucia wypoczęcia, gorsze 
samopoczucie, gorszą pamięć, nawet prob-
lemy z  funkcjonowaniem przez cały dzień. 
Najprościej mówiąc, śpimy snem, który nie 
daje odpoczynku, nie regeneruje! Dodatko-
wo zgodnie z Międzynarodową Statystyczną 
Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowot-
nych (ICD-10) objawy muszą występować 
minimum przez jeden miesiąc, trzy lub wię-
cej razy w tygodniu, a więc nie możemy mó-
wić o bezsenności jako chorobie, jeśli zda-
rzyła nam się jedna zła noc.

Zastanówmy się teraz nad przyczynami 
bezsenności. Pomijając bardzo rzadkie przy-
czyny zaburzeń snu, niedocenianą przyczyną 
pozostaje nieprzestrzeganie zasad higieny 
snu. Nasze grzechy główne w tym zakresie to:
●  brak wysiłku fizycznego i  siedzący tryb 

życia,
●  spożywanie wieczorem obfitych, ciężko-

strawnych posiłków, 
●  zażywanie wieczorem środków pobudza-

jących zawierających np. kofeinę, 
●  niekomfortowe warunki do snu, jak niewy-

godne łóżko, 
●  wykorzystywanie łóżka nie tylko do spania 

i współżycia seksualnego, lecz też do ta-
kich aktywności jak oglądanie telewizji, 
czytanie książek, siedzenie przy laptopie,

●  częste drzemki w ciągu dnia, 
●  oglądanie przed snem ekscytujących pro-

gramów telewizyjnych (np. horrorów),
●  oczekiwanie na sen w łóżku, kiedy sen nie 

przychodzi, 
●  nieregularne godziny zasypiania i wsta-

wania, 
●  wcześniejsze kładzenie się spać lub póź-

niejsze wstawanie po nieprzespanej nocy.
Przyczyny bezsenności mogą wydawać 

się błahe, ale błahe nie są już konsekwencje 

tego zaburzenia. Mogą powodować utrud-
nienia w  codziennym funkcjonowaniu po-
przez utratę koncentracji, pogorszenie pa-
mięci oraz sprawności uczenia się, co z kolei 
może skutkować gorszą wydajnością w pra-
cy, rozdrażnieniem, wypadkami drogowymi. 
Co gorsza, wiążą się ze zwiększonym ryzy-
kiem rozwoju choroby niedokrwiennej serca 
oraz z nadciśnieniem tętniczym.

Często ludzie próbują wyleczyć się z bez-
senności na własną rękę, więc sięgają po alko-
hol, substancje psychoaktywne lub nieprawid-
łowo stosują leki nasenne, co później może 
skutkować w rozwojem uzależnień i – para-
doksalne – pogłębić problemy z bezsennością. 

Dbajmy o siebie, zastanówmy się, jak 
możemy wyeliminować różne złe nawyki 
utrudniające nasz sen, wprowadźmy nowe 
zasady, spróbujmy wsparcia ze strony przy-
rody w postaci np. ziół. Zioła mogą pomóc 
w  przypadku krótkotrwałej bezsenności 
spowodowanej zdenerwowaniem, stresem, 
przeżywaniem ważnych wydarzeń. Działają 
wyciszająco i  uspokajająco, mogą pomóc 
w zaśnięciu. Zioła nasenne to miedzy innymi 
te, które działają nie tylko na dobry sen 
i uspokojenie:
●  melisa – wspomaga koncentrację, popra-

wia trawienie, ma działanie przeciwza-
palne; 

●  męczennica cielista – działa również roz-
kurczowo na mięśnie jelit, łagodzi bóle 
miesiączkowe;

●  głóg – działa też rozkurczowo na naczynia 
krwionośne;

●   dziurawiec – wpływa także na układ po-
karmowy, ma działanie przeciwzapalne, 
pobudza trawienie; 

●  waleriana – działa rozkurczowo na mięśnie 
gładkie i zwiększa wydzielanie soku żołąd-
kowego.

Jednak jeśli to wszystko zawiedzie – kon-
sultujmy się ze specjalistami. 

I śpijmy…. – NA ZDROWIE!

Uzdrawiająca Uzdrawiająca moc snu

Powiedzenie, że ,,potrzebujemy snu jak kania dżdżu” wcale nie jest prze-
sadą. Sen jest niezbędną częścią naszego życia, kiedy nasz organizm 
odpoczywa po całym dniu ciężkiej pracy: zwalnia się oddech, a serce wol-
niej pompuje krew. Jest to również przerywnik i granica pomiędzy kolej-
nymi dniami, które pozwalają nam ,,zresetować” nasz umysł, by potem 
prawidłowo funkcjonował.
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Zioła naZioła na
bezsenność,bezsenność,

wyciszenie i nie tylko…wyciszenie i nie tylko…
Widząc zainteresowanie klientów Marko-
wej produktami ziołowymi na codzienne 
dolegliwości, Markowy Poradnik Zdrowia 
postanowił podzielić się ze wszystkimi czy-
telnikami swoją wiedzą o ziołach. Z wielką 
przyjemnością rozpoczynamy nowy cykl ar-
tykułów poświęconych różnym „magicznym” 
ziołom, o których właściwościach najpraw-
dopodobniej większość osób może nie mieć 
pojęcia. Dziś zapraszamy do przeczytania 
o pospolitych, lecz jakże niezwykłych zio-
łach: kozłku lekarskim i dziurawcu.

KOZŁEK LEKARSKI (Vale-
riana officinalis) zwany po-
tocznie walerianą, baldria-
ną czy kocią trawą (słodki, 
miodowy zapach działa 
bardzo pobudzająco na ko-

ty). Rośnie dziko na całym kontynencie euro-
azjatyckim z wyłączeniem terenów arktycz-
nych i pustynnych. Popularność zawdzięcza 
swoim właściwościom leczniczym. 

Waleriana wydaje się być najczęściej sto-
sowanym ziołem na sen i  uspokojenie. Jej 
kłącza i korzenie zawierają wiele biologicz-
nie czynnych substancji, między innymi: wale-
renal, estry kwasu izowalerianowego, kwas 
walerenowy i waleranon. Te wszystkie związ-
ki obniżają aktywność ośrodkowego układu 
nerwowego, dzięki czemu: wyciszają orga-
nizm, wywołują stan odprężenia psychiczne-
go, łagodzą napięcia i pobudzenia nerwowe, 
zmniejsza uczucie niepokoju.

Produkty ziołowe z  kozłkiem lekarskim 
również są skuteczne w leczeniu umiarkowa-
nej bezsenności. Tam, gdzie są problemy z za-
sypianiem, częstym przebudzaniem się i krót-
kim snem, spowodowanym stanami napięcia 
i pobudzenia nerwowego, wyciągi z waleria-
ny są znakomitym rozwiązaniem. Poprawiają 
nie tylko jakość snu, ale także zmniejszają 
czas potrzebny do zaśnięcia oraz liczbę wybu-
dzeń w nocy.

Kozłek jest również ceniony za jego właś-
ciwości rozkurczające, dające mu moc 
uśmierzającą ból w dolegliwościach żołąd-
kowych (jak skurcze żołądka) lub podczas 

bolesnych miesiączek. Dlatego po walerianę 
powinny sięgać kobiety zmagające się z ze-
społem napięcia przedmiesiączkowego.

Preparaty zawierające kozłek lekarski 
występują w różnych postaciach: od table-
tek i kapsułek do alkoholowych wyciągów 
z kłącza w postaci kropli. Dobrym sposobem 
na sporządzenie napoju z walerianą, który 
ma pomóc w  zasypianiu, jest dodanie 60 
kropli nalewki kozłkowej do szklanki gorące-
go mleka osłodzonego łyżką miodu. Taki 
smaczny napój, wypity jedną godzinę przed 
pójściem do łóżka, zagwarantuje spokojny 
i głęboki sen. 

Jednak należy pamiętać, aby walerianę 
zażywać z  rozmysłem, tzn. w odpowiedniej 
dawce i przez określony czas. Po 30 dniach 
stosowania waleriany warto zrobić 2-tygo-
dniową przerwę, aby nasz organizm się nie 
przyzwyczaił do codziennej dawki lekarstwa. 
Zalecamy również niełączenie kozłka lekar-
skiego z  lekami przeciwhistaminowymi, 
zwiotczającymi mięśnie, antypadaczkowymi, 
środkami odurzającymi, przeciwdepresyjny-
mi i przeciwlękowymi. Z waleriany również 
powinny zrezygnować kobiety w  ciąży lub 
karmiące piersią oraz dzieci do 12. roku życia.

Kolejną rośliną, którą nie-
trudno znaleźć nie tylko na 
polskich łąkach, polanach 
i zboczach, ale także na pół-
kach aptecznych, jest kwit-
nący na żółto DZIURAWIEC 

ZWYCZAJNY. Zwany czasem zielem święto-
jańskim, a z angielskiego St. John’s Wort, jest 
jednym z najpopularniejszych ziół o wszech-
stronnym działaniu. Ta niewielka roślina po-
siada w swoim wnętrzu bardzo cenne sub-
stancje, jak rutyna i  kwercetyna (działają 
przeciwbiegunkowo i  bakteriostatycznie 
garbnikom, antybiotycznie), hyperycyna 
(działa moczopędnie) oraz pektyny, cholinę, 
sole mineralne, olejki eteryczne, kwasy orga-
niczne, witaminy A i C.

Dziurawiec działa uspokajająco, zmniejsza 
objawy łagodnej depresji. Wszystko to dzię-
ki czerwonemu barwnikowi hypercyninie, 

która hamuje rozkład neuroprzekaźników 
w mózgu i działa podobnie do leków antyde-
presyjnych SSRI (inhibitorów zwrotnego wy-
chwytu serotoniny, np. Prozac). Jest stosowany 
w stanach wyczerpania nerwowego, niepoko-
ju. Dodatkowo może pomóc osobom zmaga-
jącym się z bezsennością o podłożu nerwo-
wym, uspokoi i  pozwoli spokojnie zasnąć 
oraz poprawi jakość snu. 

W fitoterapii dziurawiec jest równie częs-
to stosowany w  stanach zapalnych błony 
śluzowej żołądka i jelit, przy braku apetytu, 
zgadze, zmniejszonym wydzielaniu soku żo-
łądkowego, wzdęciach, bólach brzucha i bie-
gunce, stanach zapalnych dróg żółciowych, 
osłabieniu czynności wątroby oraz kamicy 
moczowej. Stosowany zewnętrznie ułatwia 
gojenie się ran, oparzeń, odmrożeń, działa 
ściągająco i antyseptycznie na błony śluzo-
we i uszkodzenia skóry. 

W aptekach i sklepach jest dostępny pod 
przeróżnymi postaciami, takimi jak zioła do 
zaparzania, nalewka z  ziela dziurawca czy 
tabletki. 

Pamiętaj, że we wszystkim trzeba zawsze 
szukać złotego środka, gdyż nawet najlepszy 
lek w nieodpowiedniej dawce może być truci-
zną. Wszyscy, którzy zdecydują się na zasto-
sowanie dziurawca, muszą pamiętać o kilku 
ważnych kwestiach. Podczas stosowania zio-
ła świętojańskiego należy unikać światła sło-
necznego, gdyż zioło to powoduje, że skóra 
staje się bardziej wrażliwa na światło. Szcze-
gólnie osoby o jasnej karnacji powinny unikać 
ostrego słońca i zrezygnować z solarium. Nie 
zaleca się także stosowania dziurawca kobie-
tom w ciąży.

Ważne jest, żeby wiedzieć, że preparaty 
zawierające dziurawiec mogą zmieniać sku-
teczność niektórych leków. Nie zaleca się 
zażywania ich podczas stosowania tabletek 
antykoncepcyjnych, leków przeciwdepresyj-
nych (SSRI), leków przeciwkrzepliwych (war-
faryna, cyklosporyna) i podczas suplementa-
cji tryptofanem i 5-HTP. Dlatego warto skon-
taktować się z  lekarzem lub farmaceutą 
w kwestii bezpieczeństwa stosowania dziu-
rawca w połączeniu z innymi lekami.

ziołowy zakąte
kziołowy zakąte
k
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Produkt, który zwalcza niepokój i bezsen-
ność, umożliwiając łatwiejsze zasypianie 
oraz niezmącony sen przez całą noc. Jest to 
kombinacja organicznego kwiatu rumian-
ku, melisy, kwiatu lipy, passiflory oraz la-
wendy, który został stworzony w  celu 
zwalczenia bezsenności. Zioła wchodzące 
w  skład tego preparatu zostały dobrane 
w ten sposób, żeby uzyskać skuteczny pro-
dukt w bardzo przystępnej cenie.

Sleep Essence to sok o pysznym smaku, 
który stanowi naturalną alternatywę dla le-
ków na receptę. Pokochają ją wszyscy ci, 
którzy walczą z bezsennością.

Skład tego unikalnego produktu to:

KWIAT RUMIANKU POSPOLITEGO
Rumianek ma właściwości rozluźniające, po-
maga odprężyć się i uspokoić skołatane ner-
wy – to zasługa m.in. spiroeteru i związków 
kumaryny. Po męczącym, stresującym dniu 
warto zanurzyć się w  kąpieli z  dodatkiem 
naparu z rumianku, wypić napar z kwiatów 
rumianku lub zażyć ekstrakt z tego ziela.

Rumianek pospolity działa uspokajająco, 
dlatego zaleca się stosowanie herbatek ru-
miankowych w przypadku problemów z za-
sypianiem. Poza tym napary z rumianku mo-
gą być stosowane w chorobach układu po-
karmowego, a  także do łagodzenia kolek 
dziecięcych.
MELISA
Zioła uspokajające pomagają ukoić nerwy 
i  rozdrażnienie. Dzięki temu zmniejszają 
napięcie organizmu. Ma to wpływ na jakość 
snu. Zdrowy sen jest możliwy, dopiero gdy 
organizm poradzi sobie ze stresem i wzbu-
rzonymi nerwami. Kłopoty i problemy, któ-
re przynosimy ze sobą do sypialni, mają 

wpływ na bezsenność. Melisa zawiera spe-
cjalne olejki lotne, które wpływają kojąco 
na nasz system nerwowy. Regularne picie 
herbatki z melisy pomoże opanować emo-
cje, wyciszy organizm, zlikwiduje męczące 
objawy (bóle brzucha i  głowy, palpitacji 
i kołatanie serca, przywróci regularne bicie 
serca). W  ten sposób melisa pomaga wy-
grać z bezsennością.

LIPA DROBNOLISTNA
Lipa, dzięki swoim właściwościom uspokaja-
jącym i  kojącym, nadaje się do leczenia 
problemów ze snem. Poza tym wpływa po-
zytywnie na ból głowy, działa napotnie, 
przeciwzapalnie i osłaniająco. Właśnie dlate-
go często stosuje się napary z lipy przy prze-
ziębieniach i zapaleniach górnych dróg od-
dechowych. Lipę wykorzystujemy również 
przy chorobach układu moczowego, a także 
trawiennego.
KWIAT MĘCZENNICY
Spokojny sen może zapewnić ziele męczen-
nicy cielistej, popularnie zwane zielem Męki 
Pańskiej, które działa na ośrodkowy układ 
nerwowy. Roślina jest stosowana przy prze-
wlekłej bezsenności, nie powoduje uzależ-
nienia ani skutków ubocznych.
LAWENDA
Poza wieloma innymi zaletami, w tym mię-
dzy innymi silnymi właściwościami anty-
septycznymi, lawenda przede wszystkim 
skutecznie działa na nasz układ nerwowy. 
Dzięki systematycznemu spożywaniu na-
parów można wydatnie poprawić stan 
swojego układu nerwowego.

Lawendowe herbaty łagodzą stany na-
pięcia, minimalizują skutki stresu, działają 
antydepresyjnie i kojąco, a co się z tym wią-
że, działają również na zaburzenia snu.

Długi i spokojny sen jest jednym z naj-
ważniejszych czynników wpływających na 
stan naszego zdrowia, nasze samopoczucie 
i koncentracja.

Wielu z nas cierpi na bezsenność, nad-
mierne pobudzenie i  niepokój, wywołane 
stresem. Nie dajmy się jednak im pokonać. 
Dzięki wyciągom z dobroczynnych ziół uda 
nam się zasnąć, wyregulować rytm dobowy 
i uspokoić.

Chluśniem to uśniemChluśniem to uśniem
– z Flory miksturą sen – z Flory miksturą sen 
zdrowy bez zmory! zdrowy bez zmory! 
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1) ANTRODIA CAMPHORATA 
– W TROSCE O WĄTROBĘ
Pomarańczowoczerwony grzyb występuje wy-
łącznie w regionach górskich Tajwanu. Rośnie 
wewnątrz wydrążonego pnia drzewa o nazwie 
Chang Tree, który zapewnia mu odpowiednie 
warunki do wzrostu. Antrodia posiada szereg 
prozdrowotnych właściwości z uwagi na wyso-
ką zawartość związków takich jak polisachary-
dy, triterpenoidy oraz benzenoidy. Szczególną 
uwagę zwraca antyoksydacyjny charakter 
składników, dzięki którym Antrodia chroni wą-
trobę przed szkodliwym działaniem zarówno 
alkoholu, jak i przewlekle stosowanych leków. 
Ma również dobroczynny wpływ na funkcjono-
wanie serca oraz całego układu krążenia, sto-
sowany jest w chorobach takich jak nadciśnie-
nie i miażdżyca. 

2) CORDYCEPS MILITARIS 
– WIĘKSZA SIŁA I WITALNOŚĆ
Maczużnik bojowy – jeden z  najstarszych 
grzybów stosowanych w Chinach. Odżywia 
się inaczej niż tradycyjne grzyby rosnące na 
drzewach czy innych roślinach, ponieważ 
zjada on gąsienice. Zawiera śladowe ilości 
pierwiastków, polisacharydy i wartościowe 
aminokwasy. Stosowany jest w szybkiej re-
generacji mięśni oraz w  celu zwiększenia 
energii, głównie przez sportowców. Należy 
wspomnieć, że Cordypes okazał się także 
bardzo dobrym afrodyzjakiem, wykazuje 
skuteczność w  leczeniu zaburzeń popędu 
seksualnego zarówno u  kobiet, jak i  męż-
czyzn. Maczużnik wykazuje również podo-
bieństwo do inhibitorów MAO, leków po-
wszechnie stosowanych w leczeniu depresji. 

3) REISHI (GANODERMA LUCIDUM) 
– OPÓŹNIA PROCESY STARZENIA
Nazywany był w  medycynie chińskiej „trzy 
skarby”, używany do utrzymania harmonii 

między Jung („siłą życiową”), Qi („energią”) 
a Shen („duchem”). Zawarte w Ganoderma 
polisacharydy i polipeptydy regulują i wzmac-
niają układ immunologiczny, co zapewnia 
zdrowy wzrost osób młodych, a u osób star-
szych opóźnia proces starzenia. Reishi, dzięki 
swoim immunomodulującym właściwościom, 
zwiększaniu syntezy białych krwinek oraz ak-
tywacji makrofagów monocytarnych, znalazł 
zastosowanie w  profilaktyce przeciwnowo-
tworowej, a nawet leczeniu raka. Medycyna 
chińska zwalcza za pomocą Ganoderma luci-
dum bezsenność oraz neurastenię (postać 
nerwicy związaną z  nadmiernym pobudze-
niem, szybkim wyczerpywaniem się układu 
nerwowego). Ponadto Reishi, podobnie do 
Antrodii, chroni wątrobę oraz układ krążenia. 

4) HIMEMATSUTAKE (ROYAL SUN 
AGARICUS, AGARICUS BLAZEI) 
– W WALCE Z NOWOTWOREM
Agaricus blazei to pieczarka brazylijska o cha-
rakterystycznym zapachu migdałów. Bada-
cze zwrócili uwagę na ten właśnie gatunek 
dopiero w  latach czterdziestych ubiegłego 
wieku, jednak stosunkowo szybko zyskał on 
popularność w świecie medycyny. Obecne 
w  Agaricus blazei witaminy, polisachardy, 
a szczególnie beta-glukan, sprawiły, że wy-
kazuje on bardzo wysoką skuteczność w le-
czeniu nowotworów oraz łagodzeniu efek-
tów ubocznych konwencjonalnego leczenia, 
chemioterapii oraz radioterapii. 

5) SHIITAKE (LENTINUS EDODES) 
– W LECZENIU BEZSENNOŚCI
Twardnik japoński, w  medycynie Dalekiego 
Wschodu zwany jest „eliksirem życia”. Zawiera 
w swoim składzie wapń, potas, żelazo, cynk, 
kwas foliowy, prowitaminę D oraz witaminy 
z grupy B. Substancja z grupy beta-glukanów 
– lentinian – odpowiada za działanie przeciw-
nowotworowe Shiitake, jest skuteczna w lecze-

niu raka żołądka i jelita grubego (odpowiada 
prawdopodobnie za aktywację makrofagów, 
limfocytów T i komórek NK – natural killer). Len-
tinus odznacza się ponadto wysoką zawartoś-
cią niacyny – witaminy B3, co ma znaczenie 
w lepszej pracy układu nerwowego – wykazuje 
działanie uspokajające i ułatwiające zasypianie. 

6) TURKEY TAIL (TRAMETES VERSICOLOR) 
– WZBOGACA FLORĘ JELITOWĄ 
W Chinach zwana „trawą Niebiańskiego Ce-
sarstwa”, występuje na całym świecie, z uwa-
gi na swoje zdolności przystosowawcze do 
różnych warunków klimatycznych. Polisacha-
rydy w  Trametes versicolor wzmacniające 
układ immunologiczny znalazły zastosowanie 
w  leczeniu raka piersi, układu trawiennego 
i  prostaty. Natomiast fruktooligosacharydy 
oraz polisacharydy PSP korzystnie zmieniają 
florę jelitową, podwyższając poziom Bifido-
bacterium sp. oraz Lactobacillus sp. Badania 
wykazały również działanie przeciwbakteryj-
ne (gronkowiec), przeciwwirusowe, a nawet 
przeciwcukrzycowe.

7) MAITAKE (GRIFOLA FRONDOSA) 
– IDEALNY ADAPTOGEN 
„Tańczący grzyb”, rosnący w północnej Japo-
nii, stosowany jest jako typowy adaptogen 
(substancja wspomagająca odporność orga-
nizmu na stres, stosowana w stanach wyczer-
pania). Poza wpływem na układ odpornościo-
wy ma udowodnione działanie obniżające ciś-
nienie tętnicze oraz regulujące poziom gluko-
zy we krwi. Maitake zawiera chitynę – błonnik, 
dlatego ułatwia trawienie i doprowadza do 
spadku masy ciała, dlatego może być stoso-
wany jako środek dietetyczny. 

Siedem gatunków grzybów poddanych 
fermentacji, zamkniętych w jednej kapsuł-
ce Mushroom Complex Dr. Mercola, zadba 
kompleksowo o Twoje zdrowie! 

Siła medycyny Wschodu Siła medycyny Wschodu 
w Mushroom Complexw Mushroom Complex
Grzyby w dużej mierze stanowią niezbadany jeszcze świat, jednak medycyna Wschodu wykorzystywała ich 
prozdrowotne właściwości już od wieków. Grupa ekspertów mykologii opracowała dla firmy Dr. Mercola mieszan-
kę siedmiu składników, które wykazują szereg korzystnych dla zdrowia właściwości, od aktywacji układu odpor-
nościowego po działanie hepatoprotekcyjne i przeciwnowotworowe. Tak powstał Fermented Mushroom Complex, 
zawierający następujące gatunki grzybów:
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Witamina C jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych witamin.
Można ją znaleźć w wielu produktach spożywczych w różnych stęże-

niach, w owocach, warzywach, kaszach, makaronach oraz wielu innych. 
Witamina C należy do grupy związków rozpuszczalnych w wodzie, 

co oznacza, że jest ona bardzo szybko przetwarzana przez nasz orga-
nizm, a  jej nadmiar jest wydalany przez nerki, zmniejszając ryzyko 
przedawkowania. 

Witamina C jest pochodną glukozy. Odkrycie wpływu witaminy  C 
na organizm człowieka powiązane było z chorobą dotykającą mary-
narzy – szkorbutem. Dieta marynarzy podczas rejsów pozbawiona 
była świeżych warzyw i owoców (źródeł witaminy C), co prowadziło 
do choroby. Dopiero uzupełnienie jadłospisu o kwaszoną kapustę 
i owoce cytrusowe (bogate w witaminę C) poprawiło stan chorych.

Kwas askorbinowy, bo taka jest nazwa chemiczna witaminy C, jest 
niezbędny do prawidłowego przebiegu procesu syntezy kolagenu. 

Obecność kolagenu w  tkance łącznej i  jej wytworach (skórze, 
ścięgnach, kościach, włosach, paznokciach itd.), a więc pośrednio 
witaminy C, ułatwia gojenie się ran, złamań, hamuje tworzenie się 
sińców, powstawanie krwotoków i krwawień dziąseł. 

Witamina C wykazuje szereg innych właściwości, takich jak rozjaś-
nianie skóry poprzez hamowanie produkcji melaniny; hamowanie 
niszczenia włókien kolagenowych, tym samym zabezpieczanie skóry 
przed zniszczeniem, przyspieszenie syntezy kwasu hialuronowego 
oraz wzmocnienie kości i stawów.

Osoby, które szczególnie powinny suplementować witaminę C, 
to czynni i bierni palacze, chorzy na cukrzycę, alergicy, osoby prze-
chodzące często infekcje, kobiety w ciąży i matki karmiące, naduży-
wający alkoholu, seniorzy oraz osoby żyjące w ciągłym stresie.

Witamina C nie zapobiega bezpośrednio infekcjom, ale może 
skrócić czas trwania przeziębienia czy zakażenia. Dzieje się tak dzięki 
temu, że witamina C aktywizuje nasz system immunologiczny, czyli 
pobudza wzrost i sprawność komórek odpornościowych oraz innych 
białych ciałek krwi, które zwalczają atakujące nas mikroorganizmy. 

W przypadku niektórych chorób zakaźnych, kiedy niezbędna jest tera-
pia antybiotykowa, zapotrzebowanie na witaminę C drastycznie wzrasta.

Zatem, aby wzmocnić układ odpornościowy i wesprzeć go w walce 
z patogenami, powinniśmy zadbać o suplementację witaminy C.

Witamina  C posiada również działanie antynowotworowe, 
dzięki czemu, w przyszłości, bardzo wiele terapii może zostać mody-
fikowanych i uzupełnionych o tę właśnie witaminę. 

W celu uzyskania stuprocentowej aktywności witamina C musi 
przedostać się do wnętrza komórek, co nie jest łatwe dla witaminy, 
która rozpuszcza się w wodzie, a nie w tłuszczach. 

Każda komórka naszego ciała jest otoczona błoną komórkową, 
której podstawowym składnikiem są tłuszcze. Dlatego też naukowcy 
opracowali rewolucyjną formę witaminy C, która przedostaje się do 
komórki bezpośrednio przez jej barierę tłuszczową, bez większych 
problemów. 

Jest to unikalna forma witaminy C, nazywana liposomalną. Przy 
tworzeniu liposomalnej witaminy C wykorzystana została nowoczes-
na technologia, pozwalająca zamknąć ten aktywny składnik w mi-
kroskopijnych lipidowych pęcherzykach. Pozwala to na bezpieczny 
transport witaminy przez przewód pokarmowy i  uwolnienie jej 
w sposób, który zwiększa jej wchłanialność nawet o ponad 80%. 

W najnowszych badaniach stwierdzono, że ta forma suplemen-
tacji pozwala uzyskać ponad dwukrotnie wyższe stężenie witami-
ny C w organizmie w porównaniu do standardowej krystalicznej, 
rozpuszczalnej w wodzie formy. Co więcej, w odróżnieniu od zwy-
kłych suplementów, liposomalna witamina  C, nawet spożywana 
w większych dawkach, nie powoduje efektu przeczyszczającego. 

Liposomalna postać witaminy C otwiera nowy potencjał w le-
czeniu wielu ciężkich chorób, w tym nowotworowych, jeżeli oczy-
wiście uzupełnimy jej działanie detoksykacją organizmu i odpo-
wiednią dietą oraz standardową terapią farmakologiczną. 

Cesarska postaćCesarska postać
witaminy Cwitaminy C
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Ten, którego bolą zęby, uważa Ten, którego bolą zęby, uważa 
za szczęśliwych wszystkich, za szczęśliwych wszystkich, 
którzy mają je zdrowe.którzy mają je zdrowe.

George Bernard ShawGeorge Bernard Shaw

Dbałość o stan jamy ustnej jest niezwykle 
istotna zarówno z punktu widzenia este-
tycznego, jak i zdrowotnego. Dzięki ochron-
nej warstwie błony śluzowej, pokrytej złusz-
czającym się nabłonkiem, oraz ciągłemu 
wydzielaniu śliny, jama ustna chroni orga-
nizm przed wniknięciem czynników choro-
botwórczych. Dlatego też codzienna i sta-
ranna pielęgnacja jest tak ważna. 

Podstawowe zabiegi higieniczne, takie 
jak szczotkowanie zębów oraz nitkowanie 
przestrzeni międzyzębowych, chronią nas 
przed rozwojem stanów zapalnych przyzę-
bia. Gdy zostanie naruszona równowaga 
mikrobiologiczna w jamie ustnej lub pojawią 
się uszkodzenia błony śluzowej wywołane 
mechanicznym urazem (które mogą ulec 
nadkażeniu bakteryjnemu), możemy zaob-
serwować zmiany chorobowe, które mimo 
że rozpoczynają się niewinnie, mogą przy-
czynić się do poważnych schorzeń. 

FUNKCJE JAMY USTNEJ 
Podstawową funkcją jamy ustnej jest żu-
cie. Pacjenci, którzy z jakichś powodów utra-
cili część uzębienia, zmagają się z drastycz-
nym obniżeniem zdolności żucia. Z utratą tej 
umiejętności wiąże się wiele konsekwencji, 
które w znacznym stopniu mogą uprzykrzyć 
życie codzienne. 

Dzięki wstępnej „obróbce” w jamie ust-
nej pokarmu jest on zmiękczony, częściowo 
strawiony (działa tu amylaza ślinowa – en-
zym odpowiedzialny za trawienie cukrów) 
i  z  łatwością przedostaje się do przełyku. 
Osoby, które mają niepełne uzębienie, za-
uważają pojawienie się wielu komplikacji 
związanych z nieprzeżutym pokarmem, któ-
ry może być przyczyną miejscowych stanów 
zapalnych, infekcji oraz poważnych scho-
rzeń, takich jak refluks żołądkowo-przełyko-
wy czy owrzodzenia żołądka. 

Nie zapominajmy, że jama ustna, a prze-
de wszystkim zdrowe i piękne zęby pełnią 
też funkcję wizualną, estetyczną. 

Wielu z nas zwraca uwagę nie tylko na 
aspekt zdrowotny pielęgnacji zębów, ale rów-

nież dbałości o piękny wygląd. Każdy z nas 
chce być atrakcyjny. Zdrowe i zadbane zęby 
to również źródło pewności siebie oraz swo-
boda w  utrzymywaniu relacji profesjonal-
nych i prywatnych. 

Warto wspomnieć, że brak zębów utrud-
nia artykulację. Mimo że nie stanowią one 
głównego narządu mowy, prawidłowe uzę-
bienie jest niezbędne do nadania naszej 
mowie idealnego brzmienia. 

Dodatkowo jama ustna pełni funkcję 
ochronną… Stanowi niejako bramę do orga-
nizmu. Dzięki umiejscowionym w błonie ślu-
zowej kubkom smakowym mamy możliwość 
cieszenia się smakiem pokarmów oraz wy-
strzegania się szkodliwych substancji, takich 
jak trucizny (pamiętajmy, że wiele trucizn 
ma gorzki smak). 

Jama ustna jest również alternatywną 
drogą oddechową w przypadku infekcji dróg 
oddechowych i blokady nosa. Należy pamię-
tać, że przewlekłe oddychanie przez ustna 
może doprowadzić do wad zgryzu, dlatego 
warto na to uważać. 

KORELACJA POMIĘDZY 
ZDROWYMI ZĘBAMI A CHOROBAMI 
OGÓLNOUSTROJOWYMI 
Choroby przyzębia mają wpływ na stan ser-
ca, mogą powodować infekcyjne zapalenie 
wsierdzia, dlatego też u pacjentów, którzy 
już zapadli na choroby serca, prowadzi się 
profilaktykę antybiotykową przed i po zabie-
gu. Dodatkowo choroby stawów, choroby 
przewodu pokarmowego, zapalenia nerwu 
wzrokowego oraz wiele innych mogą być 
wynikiem stanów chorobowych jamy ustnej. 

Stany ropne jamy ustnej mogą drogą cią-
głości, czy to przez tkanki, krew lub chłonkę, 
powodować bardzo groźne infekcje ogólno-
ustrojowe, stanowiące zagrożenie życia. Są 
to oczywiście ekstremalne przypadki, jednak 
trzeba także o nich pamiętać. 

Wszystko zaczyna się tak naprawdę od 
nieprawidłowej higieny i  zaniedbania. Pa-
cjenci nie przychodzą na badania kontrolne, 
z  bardzo różnych powodów, takich jak 
strach, brak czasu czy środków finansowych, 

no i zgłaszają się, dopiero gdy sytuacja jest 
już bardzo poważna. 

Wszelakie choroby układu oddechowe-
go, stany zapalne zatok, oskrzeli czy nawet 
płuc mogą znaleźć swój początek w  jamie 
ustnej. 

ZĘBY A KOBIETY W CIĄŻY 
Choroby przyzębia mogą być źródłem groź-
nych infekcji wewnątrzmacicznych, powo-
dować komplikacje porodowe oraz niską 
masę urodzeniową dziecka. Dlatego też ko-
biety, które planują zajście w ciążę powinny 
zadbać o dobry stan uzębienia. 

Ogólnie nie zaleca się przeprowadzania 
zabiegów stomatologicznych w trakcie pierw-
szego trymestru, z wyjątkiem sytuacji nadzwy-
czajnych, które mogą stanowić zagrożenie dla 
matki lub dziecka. Pierwszy trymestr jest okre-
sem, kiedy płód jest najbardziej wrażliwy na 
jakiekolwiek ingerencje i stosowanie zabiegów 
dentystycznych w tym czasie może wywołać 
wiele komplikacji. Najbezpieczniejszym cza-
sem na wykonanie leczenia stomatologiczne-
go jest drugi trymestr, odznaczający się rela-
tywnie niskim poziomem ryzyka. 

Jedyne, czego panie w ciąży powinny uni-
kać, to pasty do zębów z bardzo dużą zawar-
tością fluoru. Są to jednak pasty przeznaczo-
ne dla pacjentów z wysokim ryzykiem próch-
nicy, więc w większości przypadków ta kwe-
stia jednak pań nie dotyczy. 

W  pierwszym trymestrze unikamy za-
równo zabiegów, jak i stosowania znieczule-
nia u pań oczekujących dziecka. W drugim 
trymestrze stosuje sie już znieczulenie, jeże-
li pacjentka tego wymaga. Leki, które stosu-
je się u kobiet w ciąży, są dobierane indywi-
dualnie, z uwagą na stan pacjentki. Ogólnie 
pomija się podawanie leków obkurczających 
naczynia krwionośne, żeby uniknąć przed-
wczesnych skurczów macicy i  komplikacji 
z nimi związanych.

JAK ZAPOBIEGAĆ WYSTĄPIENIU 
CHORÓB PRZYZĘBIA? 
Aby skutecznie zapobiec chorobom przy-
zębia, należy dokładnie szczotkować zęby 
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i opanować technikę stosowania nici den-
tystycznej. Nitkowanie jest jednym z najła-
twiejszych sposobów na czyszczenie po-
wierzchni międzyzębowych w domu. Jest to 
metoda prosta, bezpieczna i ogólnodostęp-
na. Pacjenci niestety robią to za rzadko, 
a należy pamiętać, że jest to czynność, któ-
rą powinniśmy wykonywać przynajmniej 
raz dziennie. Nitka powinna wejść do każ-
dej przestrzeni międzyzębowej co najmniej 
dwa razy. Dobrze jest ćwiczyć technikę nit-
kowania przed lustrem, a potem staje się to 
już swego rodzaju nawykiem, robimy to 
odruchowo. 

Szczotkowanie zębów odpowiednio do-
braną szczoteczką (należy pamiętać o tym, 
że osoby z  chorobami przyzębia powinny 
stosować szczoteczki miękkie lub średnie, 
a osoby bez problemów z dziąsłami mogą 
sięgnąć po te z  twardszymi i  grubszymi 
włóknami) zapobiega nawarstwianiu się za-
nieczyszczeń i  płytki nazębnej na 4 po-
wierzchniach zębowych. 

Warto również zaopatrzyć się w dobrej 
jakości pastę do zębów, wzbogaconą o fluor 
i zatwierdzoną przez dentystów. 

Fluor, wbrew niektórym opiniom, nie jest 
niebezpieczny, jeśli jest podawany w  nie-
zwykle małej dawce i stosowany miejscowo. 
Od lat stosuje się tzw. płukanki fluorkowe, 
które wzmacniają zęby. 

Obie metody profilaktyki są skutecznymi 
i sprawdzonymi sposobami na zapobieganie 
próchnicy i chorobami z nią związanymi. 

RÓŻNICE POMIĘDZY KAMIENIEM 
A PŁYTKĄ NAZĘBNĄ 
Płytka nazębna jest bezbarwnym złogiem 
bakterii, który nieustannie tworzy się na 
powierzchni zębów. Ślina, pokarm i płyny, 
łącząc się, tworzą złogi, które odkładają 
się na zębach oraz na granicy zębów i dzią-
seł. Osadzająca się płytka nazębna zatrzy-
muje przebarwienia na zębach oraz jest 
głównym czynnikiem prowadzącym do 
chorób dziąseł. 

Płytka nazębna zaczyna się tworzyć 
w okresie 4-12 godzin po szczotkowaniu zę-
bów, dlatego tak ważne jest, aby szczotko-
wać je przynajmniej dwa razy dziennie i co-
dziennie używać nici dentystycznej. 

Kamień nazębny to natomiast kruchy złóg 
odkładający się na zębach, który może za-
trzymywać plamy i powodować przebarwie-
nia zębów.

Wapń i fosforan łączą się ze sobą, two-
rząc kryształy na powierzchni zębów. Na-
stępnie kryształy fosforanu twardnieją w ob-
rębie płytki nazębnej i w ten sposób powsta-
je kamień nazębny.

Kamień nazębny możemy podzielić na 
naddziąsłowy i  poddziąsłowy. Podział ten 
jest oparty na podstawie miejsca gromadze-
nia się kamienia nazębnego – ponad dzią-
słem lub w jego obrębie. Nie ma między nimi 
wielkich różnic, może z  wyjątkiem koloru. 
Kamień naddziąsłowy jest z reguły biały, na-
tomiast poddziąsłowy jest czarny i bardziej 
chropowaty, dlatego może łatwo stać się 
„pułapką” na bakterie. 

BADANIA KONTROLNE I PROFILAKTYKA 
CHORÓB PRZYZĘBIA 
Zaleca się wykonywanie badan kontrolnych 
co 6 miesięcy. Zależy to oczywiście od ogól-
nego stanu zdrowia pacjenta. Jeśli jest to 
pacjent, którego zęby są w doskonałym sta-
nie, radzi się przyjść na kontrolę za 6 miesię-
cy. Dentysta może wtedy wtedy skorygować 
pewne nawyki, wyczyścić zęby i ocenić ich 
stan po upływie tego czasu. Jeśli zmagamy 
się jednak ze stanem zapalnym czy choro-
bami przyzębia, powinniśmy pomyśleć o wi-
zycie kontrolnej nawet po upływie 3 mie-
sięcy. Kontrola kuracji i przebiegu procesu 
leczenia jest niezbędna do osiągnięcia do-
brych efektów. 

CHOROBY PRZYZĘBIA 
Choroby przyzębia są to wszystkie stany 
chorobowe obejmujące zęby i dziąsła. Za-
czynają się niewinnie, od lekkiego krwawie-
nia dziąseł podczas mycia zębów, jednak 
nieleczone mogą doprowadzić do utraty 
zębów. 

Przyczyną chorób przyzębia jest odkłada-
jący się kamień nazębny, który staje się 
źródłem bakterii i stanu zapalnego. 

Początkowo proces ten obejmuje tylko 
dziąsła i  objawia się krwawieniem i  nad-
wrażliwością dziąseł, jednak bardzo szybko 
może się rozprzestrzenić i doprowadzić do 
choroby całego przyzębia. 

Przyzębie to wiele struktur, takich jak 
włókna ozębnowe, cement korzeniowy, 
dziąsła i otaczające tkanki. 

Zaawansowany etap choroby to znaczne 
obniżenie się dziąsła, odsłonięcie korzeni 
zębowych i zniszczenie struktury zęba. Zęby 
stają się niesamowicie wrażliwe na ciepło, 
zimno czy powietrze. 

LECZENIE CHORÓB PRZYZĘBIA 
W leczeniu chorób przyzębia główną rolę od-
grywa profilaktyka. 

Prawidłowe czyszczenie zębów, częste 
nitkowanie przestrzeni międzyzębowych to 
podstawa. Warto zauważyć, że wielu pa-
cjentów nie jest świadomych tego, że nie 
wykonują tych czynności w  prawidłowy 

sposób, co doprowadza do nagromadzenia 
się płytki nazębnej. Dlatego warto zapytać 
dentystę o najskuteczniejsze techniki czysz-
czenia zębów. 

Jeśli choroba jest już zaawansowana, na-
leży zgłosić się do lekarza i zastosować płu-
kanki odkażające oraz inne środki lecznicze.

 
HALITOZA – PRZYCZYNY, OBJAWY 
ORAZ LECZENIE 
Podstawowymi przyczynami nieprzyjemne-
go zapachu z ust są płytka bakteryjna i ka-
mień nazębny. 

Oczywiście zdarza się, że przyczyną tej 
dolegliwości są choroby niezwiązane z ja-
mą ustną, takie jak refluks żołądkowo-
-przełykowy czy wrzody żołądka, jednak 
większość przypadków nieprzyjemnego 
zapachu z  ust jest wynikiem trwającego 
stanu zapalnego lub chorobowego w  ja-
mie ustnej. 

Jak walczyć z nieprzyjemnym zapachem 
z ust? Przede wszystkim należy dbać o zęby. 
Szczotkowanie i nitkowanie to podstawa, do 
tego kontrola u lekarza dentysty i cyklicznie 
czyszczenie zębów. 

Jeśli bardzo nam ten problem doskwiera, 
możemy użyć pewnych antybakteryjnych 
płukanek czy gumy do żucia, jednak należy 
pamiętać, że jest to tylko leczenie objawowe 
i konieczna jest interwencja lekarza. 

WYBIELANIE ZĘBÓW 
Istnieje wiele metod wybielania zębów 
i wszystkie są skuteczne. Na rynku farma-
ceutycznym dostępna jest imponująca ilość 
past wybielających, płukanek czy innych spe-
cyfików. Wszystkie są skuteczne i, co naj-
ważniejsze, bezpieczne. 

Warto jednak zauważyć, że wybielanie 
w warunkach domowych może nie być aż 
tak efektywne jak wybielanie w gabinecie 
stomatologicznym. Dzięki nowoczesnym 
metodom dostępnym w gabinetach denty-
stów możemy wybielić zęby w szybki i bez-
pieczny sposób. Jedną z  takich metod jest 
stosowanie specjalnych nakładek na zęby, 
które są dobrane odpowiednio do potrzeb 
pacjenta, dzięki czemu unika się ewentual-
nych podrażnień dziąseł i dyskomfortu. 

Pamiętajmy, że zdrowe i piękne zęby to 
przede wszystkim wynik naszej dbałości 
o higienę jamy ustnej. W utrzymaniu dobre-
go stanu uzębienia najważniejsze jest 
szczotkowanie, nitkowanie i to, jak dbamy 
o zdrowie i higienę w życiu codziennym. Na-
tomiast to, do jakiego lekarza pójdziemy i co 
nam specjalista poleci, znajduje się na dal-
szym planie. 
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Dziewicze tereny, wiecznie zielona roślin-
ność, najczystsze wody świata, to tylko 
niektóre cechy charakteryzujące Nową 
Zelandię, a szczególnie jej wschodnie wy-
brzeże, miejsce, gdzie rośnie Leptospermum 
scoparium, czyli krzew Manuka. Roślina ta 
jest wyjątkowo odporna na niekorzystne 
warunki klimatyczne i  glebowe. Zakwita 
w porze letniej na okres 4 tygodni. Właśnie 
w  tym czasie zbierające nektar pszczoły 
wytwarzają miód Manuka. 

Zdrowe zęby a Miód Manuka
Wyjątkowe odkrycie, jakim okazał się 

miód Manuka, wykorzystano do stworzenia 
NZ Propolis & Manuka Toothpaste with Ma-
nuka Oil – pasty do zębów, która nie tylko 
pomaga zachować higienę jamy ustnej, ale 
również sprawdza się w łagodzeniu stanów 
zapalnych czy w początkach parodontozy. 

Methyloglyoxal 
Substancja ta w niewielkich ilościach po-

wstaje w  organizmie człowieka, roślinach, 
czy tkankach zwierzęcych. Obecna w wielu 
rodzajach miodu, wykazuje antyseptyczne 
działanie. Dlaczego Methyloglyoxal akurat 
w  miodzie Manuka został doceniony? 
Wszystko za sprawą prof. Thomasa Henle, 
który w swoich badaniach udowodnił nie-
spotykanie wysoką zawartość methyloglyo-
xalu w miodzie Manuka (przekraczającą kil-
kaset razy zwartość w  innych produktach 
spożywczych!). Wyniki tych badań zostały 
opublikowane w Molecular Nutrition & Food 
Resarch Journal w styczniu 2008 roku. Dzi-
siaj, dzięki wysokiej zawartości tego składni-
ka, miód Manuka znalazł zastosowanie w ła-
godzeniu objawów wielu chorób, takich jak 
np. angina, wrzody żołądka czy zespół jelita 
wrażliwego. 

Co oznacza tajemniczy skrót MGO?
Każdy szukający informacji na temat pro-

duktów zawierających miód Manuka spotka 
skrót MGO. Jest to metoda, dzięki której mo-
żemy wyznaczyć dokładne stężenie methy-
loglyoxalu w miodzie. Istnieje zależność, że 
im wyższa wartość wskaźnika MGO, tym 
silniejsze i skuteczniejsze działanie antybak-
teryjne. Dla porównania, podczas gdy w eu-
ropejskich miodach wartości MGO wahają 
się w okolicach MGO 10+, tak w oryginal-
nych miodach Manuka wartości te sięgają 
nawet MGO 550+, tak więc w walce z drob-
noustrojami nie mają sobie równych. 

Kojący olejek eteryczny 
Z liści krzewu Manuka pozyskujemy ete-

ryczny olejek. Jest silnie antyseptyczny, a co 
szczególnie ważne przy chorobach zębów 
i dziąseł, działa również przeciwbólowo. Po-
nadto stosowany jest często u  pacjentów 
w celu usuwania kamienia nazębnego czy 
walki z nieprzyjemnym zapachem z ust. 

Propolis, czyli pomysł pszczół na walkę 
z bakteriami 

Kolejnym składnikiem pasty z miodem 
Manuka jest propolis, czyli kit pszczeli. To 
lepka, brunatna substancja żywiczna używa-
na przez pszczoły do pokrycia wnętrza ula. 

Pozwala im uchronić się przed wszelkimi 
drobnoustrojami. Działanie propolisu jest 
powszechnie wykorzystywane w  takich 
schorzeniach jak zapalenie błony śluzowej 
jamy ustnej oraz parodontoza. Kit pszczeli to 
nie jeden aktywny składnik, a  kilka grup 
związków: flawonoidy, kwasy aromatyczne, 
kumaryny, terpeny oraz mikroelementy. 
Właśnie suma działania powyższych skład-
ników propolisu jest przyczyną wykorzysty-
wania go medycynie. 

Produkt NZ Propolis & Manuka Toothpa-
ste with Manuka Oli: 
�   daje uczucie świeżości i  czystości jamy 

ustnej po każdym zastosowaniu!
�   łagodzi stany zapalne błony śluzowej 

i dziąseł (owrzodzenia, podrażnienia),
�   działa ściągająco – hamuje drobne krwa-

wienia, przyspiesza gojenie,
�  zapobiega powstaniu próchnicy, 
�  jest skuteczny w profilaktyce parodontozy,
�  nie zawiera konserwantów!

Połączenie miodu, olejku Manuka oraz 
propolisu to zdecydowanie recepta na zdro-
wy uśmiech. Nie czekaj! Zacznij regularne 
stosowanie NZ Propolis & Manuka Toothpa-
ste with Manuka Oli, a unikniesz wielu cho-
rób zębów i przyzębia.

Nowozelandzki Nowozelandzki 
miód Manuka miód Manuka 
– receptą na zdrowe zęby i dziąsła– receptą na zdrowe zęby i dziąsła
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► „Wielki patriota i  bohater dwóch 
narodów. Na ołtarzu wolności dwóch na-
rodów złożył dwie ofiary – swój majątek 
i swoje życie.” Tymi słowami opisują Pana 
Generała na całym świecie. Jak się Generał 
odniesie do tych słów. Jak wyglądało pań-
skie życie?

Rad jestem słyszeć takie słowa. Już od 
21.  roku życia, ja wychowany w  bogatej 
i  wpływowej rodzinie magnackiej herbu 
Ślepowron, walczyłem jako polski pułkow-
nik, a potem generał, dzielnie broniąc oj-
czyzny. Dwa lata później, jako młody hra-
bia, zostałem jednym z dowódców konfe-
deracji barskiej oraz marszałkiem ziemi 
łomżyńskiej. A w 1770 roku broniłem ostoi 
naszej polskości – Jasnej Góry – przed Ro-
sjanami. Niestety już po 1771 roku, po po-
rwaniu króla Stanisława Augusta Ponia-
towskiego, zostałem oskarżony niesłusznie 
o ten czyn. Skazany na karę śmierci, musia-
łem opuścić moją Ojczyznę. Uciekając i tu-
łając się po Europie, dopiero na początku 
1777 roku spotkałem Benjamina Franklina 
i  zgodziłem się z nim popłynąć i walczyć 
o  niepodległość Stanów Zjednoczonych. 
W Stanach Zjednoczonych zostałem okrzyk-
nięty bohaterem wojny o niepodległość i na-
zywano mnie czasem „ojcem amerykań-
skiej ka walerii”. 

► Jak to się stało, że sam Jerzy Wa-
szyngton mianował Pana generałem bry-
gady amerykańskiej kawalerii, później 
zwanej Legionem Pułaskiego?

Pamiętam ten dzień bardzo dobrze. By-
ło to 15 września 1777 roku w bitwie pod 
Brandywiną. Jeszcze jako świeży uciekinier 
z Polski do Ameryki walczyłem o jej niepod-
ległość, uratowałem Jerzemu Waszyngto-
nowi życie. Cudem zdążyłem mu na ratu-

nek, gdybym choć na chwilę się zawahał, 
dziś moglibyśmy wszyscy nie żyć w niepod-
ległych Stanach Zjednoczonych. Waszyng-
ton później po wygranej bitwie chciał po-
znać bliżej swojego wybawiciela. Po usły-
szeniu mojej historii i  mojego doświad-
czenia, postanowił mianować mnie na 
stanowisko generała, gdyż – jak sam po-
wiedział – tworzące się Stany Zjednoczone 
potrzebują takich bohaterów jak ja na do-
wódców. Nawet Benjamin Franklin wcześ-
niej pisał do Waszyngtona: Hrabia Pułaski 
z Polski, oficer znany w całej Europie z od-
wagi i walki o wolność swojego kraju z prze-
ważającymi siłami Rosji, Austrii i Prus, może 
być bardzo użyteczny w naszej służbie. I tak 
się stało.

► Jest Pan uważany za bohatera 
w Polsce oraz w USA, jednak zupełnie nie-
dawno otrzymał Pan obywatelstwo ame-
rykańskie, prawda?

Tak, to prawda. Dosyć długo czekałem 
na obywatelstwo, bo aż 230 lat. Chociaż 
muszę powiedzieć, że było warto czekać aż 
do 8 października 2009 roku na nadanie 
honorowego obywatelstwa Stanów Zjed-
noczonych podpisane przez samego Bara-
cka Obamę. Chowając skromność do kapo-
ty, muszę napomknąć, że jestem 7. osobą 
w historii Stanów Zjednoczonych uhonoro-
waną w ten sposób, obok m.in. Marii Józe-
fy La Fayette, Winstona Churchilla i Matki 
Teresy z Kalkuty.

► Co Pan Generał sądzi o  paradzie 
w Nowym Jorku na cześć Pańskiego imie-
nia? Czy Pan słyszał o niej?

Owszem, słyszałem, a  nawet powiem 
więcej, ja na niej bywam! Zawsze byłem 
dumny z bycia Polakiem. Dlatego wzrusza 

mnie fakt, że Polacy tak bardzo pamiętają 
o mnie po tylu latach i uczestniczą w  tej 
paradzie w Nowym Jorku. Idąc z moimi ro-
dakami co roku Piątą Aleją, widząc te roze-
śmiane twarze, jestem pewien, że stworzy-
łem pewnego rodzaju podwaliny pod wi-
zerunek odważnego, wartościowego i mą-
drego Polaka w  Ameryce. Noszę w  sobie 
jednak żal. Żal, że mogę być tylko duchem 
tej wspaniałej, radosnej, biało-czerwonej 
parady Pułaskiego. Moje ciało spoczywa 
w ziemi, w walce o którą oddałem życie, 
jednak moje serce zawsze pozostanie 
w Polsce. Tak jak ja, wielu z Was musiało 
szukać innej ojczyzny. Czy to z  przyczyn 
politycznych, ekonomicznych, czy z  chęci 
zakosztowania „nowego lądu”. Jednak 
wszystkich nas łączy jedno: chęć bycia lep-
szym, mądrzejszym, bogatszym – nie tylko 
finansowo, ale również duchowo, emocjo-
nalnie, z możliwością sprawdzenia swojej 
osobowości.

► Czy myślał Pan Generał o  swoim 
zdrowiu podczas walki o Polskę i Amery-
kę? Witaminy? Suplementy?

W moich czasach nikt nie wiedział o ist-
nieniu witamin, przecież dopiero na począt-
ku XX wieku została odkryta pierwsza wita-
mina! Walcząc dla Polski, a potem dla Sta-
nów Zjednoczonych o ich niepodległość, nie 
miałem czasu myśleć o zdrowiu. Zadowala-
łem się tym, że mam co zjeść i czym popić. 
Walczyłem, aby nie zginąć, choć śmierć za 
mój kraj byłaby dla mnie honorem, a nie tra-
gedią. Zmarłem w walce za wolność Stanów 
Zjednoczonych pod Savannah, mając jedy-
nie 34 lata. Lecz mogę zapewnić, iż gdybym 
urodził się dwa wieki później, na pewno 
bym zadbał o swoje zdrowie i zażywał su-
plementy, aby dożyć I parady Pułaskiego, 
która odbyła się w 1929 roku!

Wywiad z generałemWywiad z generałem

Kazimierzem Kazimierzem 
Michałem PułaskimMichałem Pułaskim
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Markowa Poliklinika Śmiechu
Drodzy Czytelnicy Markowej Apteki, jak powszechnie wiadomo, apetyt wzras-
ta w miarę jedzenia. Podobnie jest z endorfinami: im wyższy ich poziom, tym 
większą mamy ochotę na powtórzenie bodźca, który pobudził ich wydzielanie. 
A więc im więcej endorfin, tym większy na nie mamy apetyt. I tak jest w kółko.

 ☺ Im więcej uśmiechu, tym więcej szczęścia, zatem zapraszamy do wspólnego 
pobudzania hormonu szczęścia.

Pewna dama z Nowego 
Jorku

narzekała już od wtorku, 
że skóra się marszczy na 

twarzy,
że musi odwiedzać lekarzy, 
bo młodość ucieka jak 

woda,
przemija czar i uroda, 
zimą choroby nękają,
grypy wciąż dopadają 
i serce nie bije jak dzwon
- w posępny wpadała ton.

Co robić? - pytała rodziny. 
- brakuje ci E witaminy!
– mówiły ciotki i dziatki,
wujkowie, karmiące matki,
bo wszyscy wiedzieli, że 
najlepsza jest witamina E:

Na skórę jak brzoskwinia
- tylko E witamina!
na wolnych rodników 

zwalczanie
- witaminy E zażywanie!
Na układ odpornościowy, 
by cały rok być zdrowym,
na płodność i wigor do 

setki
wystarczą małe tabletki,
co stoją na straży młodości,
kondycji i witalności, 
więc nie trać już czasu 

i głowy
bo przepis na sukces 

gotowy:

bierz witaminy co dnia,
niech dobra forma wciąż 

trwa!

– Panie doktorze, wielkie dzięki! To lekar-
stwo, co mi pan przepisał okazało się idealne! 
Jest pan geniuszem!

– Między Bogiem a prawdą, geniuszem 
jest aptekarz. Pomyłkowo dałem panu recep-
tę, na której rozpisywałem długopis, bo mi 
wkład zasechł.

☺ ☺ ☺

Spowiedż pacjenta:
Co trzy miesiące chodzę do lekarza – bo 

on w końcu z czegoś musi żyć.
Niosę wypisane przez niego recepty do 

apteki – bo oni też muszą z czegoś żyć.
Wracam do domu i te wszystkie leki wrzu-

cam do kosza – bo ja w końcu też chce żyć.

☺ ☺ ☺

Mężczyzna przybywa do apteki w czasie 
jej zamykania. Aptekarz chce ją jednak zamk-
nąć z powodu pośpiechu, żeby na czas do-
trzeć do pociągu.

– W czym mogę pomóc? – pyta.
– Chciałem prosić tylko coś na pot.

– Dobrze... Weźmie Pan te dwie walizki 
i dołączy do mnie w drodze do stacji. Proszę 
tylko szybko!

☺ ☺ ☺

Przychodzi facet na badanie słuchu. Le-
karz zaczyna:

– Proszę powtarzać za mną – i  szepcze 
półgłosem: Sześćdziesiąt sześć.

– Trzydzieści trzy – mówi pacjent.
– No tak – notuje lekarz – 50 procent 

utraty słuchu.

☺ ☺ ☺

Jak działaja pigułki antykoncepcyjne:
1. Kobieta bierze pigułki, a następnie wy-

dala je wraz z moczem.
2. Żaby w wodzie wchłaniają te hormony 

i w następstwie nie mają potomstwa.
3. Bociany nie znajdują żab na polach 

więc giną z głodu...
4. ... i nie ma kto przynosić dzieci.

☺ ☺ ☺
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