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Aminokwasy  
– L-arginina
Nasz organizm, aby prawidłowo funkcjono-
wać, potrzebuje szeregu substancji. W po-
przednich numerach „Markowej Apteki” 
poznaliśmy witaminy, mikro- i makroele-
menty. Teraz przyszedł czas na zgłębienie 
tematu aminokwasów – rozpoczniemy od 
omówienia argininy.

CZYM SĄ AMINOKWASY?
Aminokwasy stanowią elementy składowe 
białek, związków pełniących różnorodne 
funkcje w ludzkim organizmie (budulcową, 
transportową, katalityczną, odpornościową, 
lokomotoryczną i wiele innych).

Aminokwasy dzielimy na endogenne, czyli 
produkowane przez organizm (niewymagane 
jest dostarczanie ich z zewnątrz) oraz amino-
kwasy egzogenne. W aminokwasy egzogenne 
człowiek zaopatruje się głównie z pożywienia. 
Należy je dostarczać z zewnątrz, ponieważ 
nasz organizm nie ma zdolności ich syntezy, 
a są one niezbędne do prawidłowego funkcjo-
nowania. Badania prowadzone w ostatnich 
latach dowodzą, iż występują także amino-
kwasy względnie egzogenne. Należą do nich 
aminokwasy, które są produkowane w ludz-
kim organizmie, jednak nie zawsze w wystar-
czającej ilości (uzależnione jest to od stanu 
organizmu – np. etapu dojrzewania, występo-
wania konkretnej jednostki chorobowej).

Podział aminokwasów

AMINOKWASY 
ENDOGENNE

AMINOKWASY 
EGZOGENNE

Alanina
Kwas asparaginowy
Glutamina
Prolina
Seryna
Tyrozyna
Glicyna
Kwas glutaminowy
Cysteina

Fenyloalanina
Leucyna
Izoleucyna
Lizyna
Metionina
Treonina
Tryptofan
Walina

AMINOKWASY WZGLĘDNIE EGZOGENNE

Arginina
Histydyna

Dostarczanie aminokwasów do organizmu 
odbywa się zwykle dzięki spożywaniu produk-
tów bogatych w pełnowartościowe białka (po-
siadające w swym składzie komplet amino-
kwasów). Niestety nasza dieta często daleka 
jest od idealnej, a dodatkowe schorzenia mo-
gą doprowadzić do mniejszych lub większych 
niedoborów aminokwasów.

L-ARGININA
Pierwszym aminokwasem, któremu przyglą-
damy się bliżej jest L-arginina. Należy ona do 
aminokwasów względnie egzogennych. Jej 
podstawowa rola to udział w tzw. cyklu 
mocznikowym, którego zadanie polega na 
usuwaniu amoniaku – toksycznego produk-
tu metabolizmu. L-arginina bierze również 
udział we wzroście komórek oraz procesach 
układu immunologicznego.

LEPSZA PRACA UKŁADU KRĄŻENIA
Śródbłonek naczyniowy to miejsce, w któ-
rym produkowany jest tlenek azotu NO 
– związek odpowiedzialny za rozkurcz mięś-
ni gładkich naczyń (w konsekwencji obniże-
nie ciśnienia tętniczego krwi). Aminokwas 
L-arginina pozwala na wytworzenie jeszcze 
większej ilości tlenku azotu, co jest szczegól-
ne ważne dla pacjentów z chorobami meta-
bolicznymi, takimi jak: nadciśnienie tętnicze, 
cukrzyca czy miażdżyca (produkcja tlenku 
azonu przy tych chorobach jest ograniczo-
na). Suplementacja argininy ma zastosowa-
nie głównie w profilaktyce powyższych cho-
rób, ale także może stanowić wsparcie dla 
wdrożonego już leczenia.

DAWKA ARGININY DLA PANÓW
Arginina nazywana bywa prekursorem tlenku 
azotu NO. Mechanizm związany z rozkur-
czem naczyń został wykorzystany również 
u mężczyzn mających problem ze wzwodem 
(wynikającym z zaburzeń syntezy tlenku azo-
tu ). Co ciekawe, w tym schorzeniu bardzo 
podobny mechanizm działania do argininy 
wykorzystuje popularna Viagra! Suplementa-
cję argininy powinni rozważyć mężczyźni ma-

jący problemy z płodnością, ponieważ wzma-
ga ona produkcję plemników (pomaga w za-
chowaniu odpowiedniej ilości nasienia), a do-
datkowo zwiększa ich ruchliwość.

WSPARCIE DLA MIĘŚNI
L-arginina znalazła swoje zastosowanie rów-
nież u osób, których mięśnie narażone są na 
ponadprzeciętną pracę. Ten aminokwas jest 
potrzebny do syntezy takich związków jak fo-
sforan kreatyny oraz fosforan argininy, stano-
wiących swego rodzaju dawkę energii dla pra-
cujących mięśni. L-arginina wzmaga również 
procesy regeneracyjne w tkance mięśniowej.

GOJENIE RAN Z L-ARGININĄ
Kolejną ważną funkcją pełnioną przez argini-
nę jest jej wpływ na produkcję kolagenu, 
dzięki czemu przyspiesza ona gojenie się ran, 
zarówno tych po zabiegach operacyjnych, jak 
i oparzeniowych. Ponadto korzystny wpływ 
wywiera na układ immunologiczny, co przy-
spiesza cały proces leczenia i zmniejsza ryzy-
ko wystąpienia infekcji (zakażenia rany).

DIETA BOGATA W L-ARGININĘ
Najkorzystniejsze dla zdrowia jest dostar-
czenia do naszego organizmu argininy wraz 
z pożywieniem. Produktami bogatymi w ten 
aminokwas są m.in.: nabiał, wołowina, wie-
przowina, drób, ryby oraz rośliny strączko-
we. Niestety nie każdy może w dużych iloś-
ciach je spożywać z uwagi np. na zalecenia 
lekarskie.

Podsumowując, suplementację argininą 
zaleca się w następujących przypadkach:
  sportowców; osób, których mięśnie wy-

konują ponadprzeciętną pracę,
  podczas infekcji,
  w czasie gojenia się ran pooperacyjnych 

oraz oparzeniowych,
  u mężczyzn mających problemy z płod-

nością lub impotencją,
  u pacjentów z chorobą wieńcową, nad-

ciśnieniem tętniczym, cukrzycą, szcze-
gólnie w profilaktyce tych chorób.
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Drodzy Czytelnicy 
magazynu Markowa Apteka!

Dziękujemy bardzo za zainteresowanie oraz 
zaufanie, którego wyraz dają Państwo za 
każdym razem, kiedy sięgają po nasz maga-
zyn. Cieszymy się, że możemy Państwu prze-
kazywać cenne informacje, będące receptą 
na zachowanie zdrowia. Mamy nadzieję, że 
nasz poradnik oprócz rzetelnej wiedzy do-
starcza Państwu sposobności do relaksu 
oraz pozwala na moment zapomnieć o co-
dziennych trudach.

Walentynkowe wydanie magazynu „Mar-
kowa Apteka” jest wydaniem specjalnym. 
Cieszymy się, że w tym wyjątkowym dniu, 
pełnym pozytywnych emocji będziemy Pań-
stwu towarzyszyć za pośrednictwem wielu 
ciekawostek, inspirujących porad oraz dawki 
dobrego humoru, który korzystnie wpływa 
na poprawę samopoczucia.

Lutowe wydanie rozpoczęliśmy krótkim 
opisem aminokwasów oraz roli jednego 
z nich: argininy. L-arginina charakteryzuje 
się bardzo szerokim i dobroczynnym działa-
niem na ludzki organizm. Wspomaga ak-
tywność fizyczną uprawianą w sposób za-
wodowy (ważną dla osób uprawiających np. 
kulturystykę czy dyscypliny wytrzymałościo-
wo-siłowe), stanowi także rozwiązanie prob-
lemów z dysfunkcją seksualną. Arginina 
przyczynia się do: zwiększenia efektywności 
regeneracji potreningowej, syntezy hormo-
nu wzrostu i insuliny, stymulowania czynno-
ści nerek, przyspieszenia gojenia ran, detok-
sykacji organizmu oraz opóźnienia procesu 
jego starzenia.

Bez wątpienia zima to okres częstszych 
przeziębień i różnego rodzaju infekcji bak-
teryjnych i wirusowych. Do najczęściej wy-
stępujących należą zapalenie zatok i gardła. 
Zazwyczaj zaczyna się od kataru. Potem po-

jawia się silny ból głowy, utrudniający wyko-
nywanie najprostszych czynności. Zapalenie 
zatok stanowi najczęstsze powikłanie infek-
cji górnych dróg oddechowych, czyli przezię-
bienia.

Z reguły przyczyną zapaleń zatok są wi-
rusy. Niejednokrotnie infekcja wirusowa 
przeistacza się w bakteryjną. Choroby zatok 
są niezwykle częste, dlatego też postano-
wiliśmy porozmawiać z doktorem Georgem 
Braunem, specjalistą laryngologii, który 
udzielił nam wyjątkowo ciekawego wywiadu 
na temat dolegliwości zatok i gardła.

Okres jesienno-zimowy sprzyja obniże-
niu odporności organizmu, częstszym cho-
robom infekcyjnym, jak i tym związanym 
z trawieniem. W tym czasie większość z nas 
zapomina o zdrowym stylu życia – zróżnico-
wanej diecie i ćwiczeniach. Jednak z pomocą 
przychodzi nam doktor Sabina Grochow-
ska, która posiada ogromną wiedzę na te-
mat probiotyków oraz ich dobroczynnego 
wpływu na organizm.

W kolejnej części magazynu „Markowej 
Apteki” znajdą Państwo wiadomości na te-
mat zioła popularnie nazywanego Horny 
goat weed. Roślina ta zawiera związek zwany 
ikaryną, który wykazuje działanie podobne do 
sildenafilu (substancji aktywnej w najpopu-
larniejszym leku na męskie problemy – tzw. 
„niebieskiej pigułce” ). Dowiedziono, że Hor-
ny goat weed extract jest zdolny do kontroli 
poziomu testosteronu i kortyzolu – powoduje 
wzrost endogennego testosteronu przy jed-
noczesnej redukcji katabolicznego hormonu 
– kortyzolu, określanego często jako hormon 
stresu. Substancja ta ma bardzo wiele innych 
właściwości, o których przeczytają Państwo 
na łamach naszego poradnika.

Walentynki – święto, które niegdyś było 
obchodzone tylko w Stanach Zjednoczonych, 
zdobywa popularność na całym świecie. 

W lutym, miesiącu miłości, odpowiadamy na 
pytania: czym jest zakochanie i miłość? Jaka 
jest fizjologia tych uczuć, i co nami kieruje, 
kiedy ich doświadczamy? Jak wiele wspólne-
go ze stanem zakochania posiada serce?

Za uczucie zakochania odpowiada skład 
chemiczny mózgu, a jego podłoże biologicz-
ne ma zapewnić trwałość gatunku Homo sa-
piens. A więc nas wszystkich! Choć transkul-
turowa psychologia dowodzi, że z kocha-
niem różnie bywa, to u wszystkich ludzi za-
chodzi ten sam hormonalny proces. Interdy-
scyplinarne badania mózgu potwierdzają tę 
tezę. Jednak jaką rolę dokładnie odrywa 
mózg w powstawaniu miłości? Odpowiedź 
na to pytanie znajdą Państwo na jednej 
z ostatnich stron naszego magazynu.

Jeszcze raz dziękujemy, że możemy być 
częścią Państwa codzienności. Jest nam nie-
zmiernie miło, że goszcząc w Państwa do-
mach, możemy dzień po dniu być dla Pań-
stwa przewodnikiem po skomplikowanym, 
lecz niezwykle ciekawym świecie medycyny.

Życzymy inspirującej lektury i… wszyst-
kiego najlepszego z okazji walentynek!
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► Pani Doktor, zajmuje się Pani medy-
cyną klasyczną oraz naturalną. Jaki aspekt 
medycyny naturalnej najbardziej Panią in-
teresuje?

Medycyna naturalna rozwija się już od 
lat i muszę przyznać, że wielu pacjentów za-
czyna się interesować tą formą procesu te-
rapeutycznego. Jednym z najciekawszych 
tematów są probiotyki. Niezwykle fascynu-
jące produkty, których znaczenie przez długi 
okres czasu było ignorowane. Jakiekolwiek 
zaburzenia w równowadze bakterii probio-
tycznych mogą spowodować trwałe uszko-
dzenia w naszym organizmie.

► Jakie znaczenie mają probiotyki dla 
organizmu ludzkiego?

Probiotyki to korzystne bakterie po-
wszechnie występujące w kulturach jogurto-
wych, kiszonkach czy kwasie chlebowym. 
Uważane są za jeden z najważniejszych 
czynników równowagi układu pokarmowe-
go. Probiotyki i wynikająca z nich równowa-
ga bakterii jelitowych zapewniają szerokie 
spektrum wcześniej nieznanych korzyści 
zdrowotnych. Wraz z wiekiem lub w wyniku 

terapii antybiotykami czy stosowania nie-
prawidłowej diety, równowaga między do-
brymi i złymi bakteriami jelitowymi ulega 
zakłóceniu. Brak tej równowagi może bardzo 
niekorzystanie odbić się na stanie zdrowia 
całego organizmu, ponieważ jeśli zostanie 
ona zaburzona, to może nastąpić rozwój 
chorób przewlekłych np.: chorób autoimmu-
nologicznych, zespołu metabolicznego, cuk-
rzycy, otyłości, zespołu chronicznego zmę-
czenia i niealkoholowego stłuszczenia wą-
troby.

Przede wszystkim suplementacja szcze-
pami dobrych bakterii zapewnia obronę 
przed chorobami jelitowymi – takimi jak: 
zapalna choroba jelit (IBD), zespół jelita 
drażliwego (IBS) i rak jelita grubego. Na-
ukowcy sądzą, że probiotyki pomagają rów-
nież w zapobieganiu wielu innym dolegli-
wościom oraz procesowi starzenia się komó-
rek. Warto pamiętać, że dostarczanie orga-
nizmowi odpowiedniej mieszanki bakterii 
probiotycznych np. bakterii Lactobacillus 
i Bifidobacterium może skutecznie przeciw-
działać rozwinięciu się wielu chorób prze-
wlekłych.

► Dlaczego powinniśmy dążyć do za-
chowania równowagi bakterii probiotycz-
nych w jelicie?

Bakterie probiotyczne mają duży wpływ 
na funkcjonowanie całego organizmu. Po-
magają w przyspieszaniu wszystkich proce-
sów metabolicznych, procesie trawienia 
resztek pokarmowych (np. ciężkostrawne 
włókna), wytwarzaniu witamin oraz ograni-
czają kolonizację szkodliwych bakterii w je-
litach, chroniąc nasz organizm przed infek-
cjami. Probiotyki odgrywają również istotną 
rolę w układzie odpornościowym.

Badania naukowe wykazały istotny 
wpływ bakterii probiotycznych typu Lacto-
bacillus (Lactobacillus acidophilus, Lactoba-
cillus paracasei i Lactobacillus rhamnosus) 
na poziom cholesterolu (szczególnie tego 
dobrego – HDL). Dowiedziono również wpływ 
bakterii gatunku Bifidobacterium (Bifidobac-
terium lactis, Bifidobacterium bifidum i Bifi-
dobacterium longum) na obniżenie poziomu 
cukru we krwi oraz spowolnienie procesu 
starzenia się materiału genetycznego, co nie 
tylko spowalnia sam proces starzenia, ale 
również zatrzymuje procesy nowotworowe.

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

MIKROBIOM przewodu 
pokarmowego i jego wpływ  
na zdrowie człowieka

Rozmowa z dr Sabiną Grochowską

Dobrze, kiedy choroby nas omijają. Niestety nie zawsze możemy pochwalić się nienaganną formą – nasz organizm 
musi nieustannie stawiać czoła różnym czynnikom, które niekorzystnie wpływają na nasze zdrowie. Na szczęście 
w znacznym stopniu prawidłowy stan zdrowia zależy od nas samych. Naukowcy w ostatnich badaniach dowodzą, że 
bardzo ważnym jego elementem jest równowaga bakterii w naszym organizmie.

Od okresu niemowlęcego po starość równowaga mikroflory jelitowej może ulec zaburzeniu. Wiele czynników wpływa 
na zakłócenie równowagi bakteryjnej w przewodzie pokarmowym. Są to między innymi: czas trwania ciąży, cesarskie 
cięcie, stosowanie formuły dla niemowląt, antybiotyki, nadmierna higiena, stosowanie diety zachodniej, leki oraz otyłość. 
Proces starzenia się stopniowo wpływa na charakter mikrobiomu przewodu pokarmowego – z tego zapobiegającego 
chorobie, w stan sprzyjający chorobie. Wzrost liczby schorzeń wiąże się obecnie z coraz bardziej zaburzoną równowagą 
drobnoustrojów w jelitach ludzkich (zwaną dysbiozą). Choroby te obejmują cukrzycę typu II, raka, chorobę Crohna, wrzo-
dziejące zapalenie okrężnicy, celiakię, niealkoholowe stłuszczenie wątroby, zapalenie żołądka i jelit, reumatoidalne za-
palenie stawów, astmę i alergie. Na szczęście szereg szczepów probiotycznych może odwrócić niekorzystne zmiany.

Dlaczego warto stosować probiotyki? Z prośbą o rozwinięcie tego zagadnienia zwróciliśmy się do Pani dr Sabiny 
Grochowskiej.
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►  Jaką funkcję pełnią probiotyki 
w profilaktyce lub leczeniu chorób naszego 
organizmu?

Stosowanie probiotyków prowadzi do 
poprawy kondycji jelit poprzez zwiększenie 
poziomu korzystnych bakterii. Lactobacillus 
i Bifidobacteria to dwa z najlepiej zbadanych 
rodzajów pożytecznych bakterii. Okazały się 
one wspomagać funkcje jelitowe oraz likwi-
dować zaburzenia czynnościowe jelit, takie 
jak zespół nadwrażliwości jelita grubego 
(IBS) i wrzodziejące zapalenie jelita grubego. 
Ponadto probiotyki wpływają korzystnie na 
wiele innych procesów chorobowych.

► Jaki wpływ mają probiotyki na roz-
wój chorób nowotworowych?

Ryzyko wystąpienia raka, a szczególnie 
raka okrężnicy, może zostać zmniejszone 
dzięki regularnemu przyjmowaniu probioty-
ków. Naukowcy wykazali, że suplementacja 
Lactobacillus acidophilus i Bifidobacterium 
longum znacząco zmniejsza uszkodzenie 
materiału genetycznego – DNA, które może 
wywołać złośliwy rozwój komórek. Uzupeł-
nianie dobroczynnych bakterii suplementa-
mi zwiększa poziom naturalnych enzymów 
antyoksydacyjnych i detoksykacyjnych, któ-
re zapobiegają aktywacji potencjalnych sub-
stancji rakotwórczych. Ponadto dzienne sto-
sowanie probiotyków u pacjentów z rakiem 
jelita grubego znacznie zmniejszyło prolife-
rację (rozmnażanie się) nieprawidłowych 
komórek okrężnicy oraz spowodowało spory 
spadek szkodliwych bakterii Clostridium.

Naukowcy dowiedli, że organizmy pro-
biotyczne włączają mechanizmy sygnalizacji 
ochronnej, które:

• unieszkodliwiają bakterie przyczyniają-
ce się do przekształcenia cząsteczek niera-
kotwórczych w czynniki rakotwórcze,

• wiążą się z potencjalnymi substan-
cjami rakotwórczymi, zwiększając ich wy-
dalanie,

• zmniejszają ilość enzymów zaangażo-
wanych w rozwój czynników rakotwórczych,

• zwiększają populację komórek odpor-
nościowych, które odgrywają istotną rolę 
w hamowaniu procesów nowotworowych,

• zwiększają poziom cytokin immunolo-
gicznych (białek wpływających na wzrost 
i pobudzenie komórek biorących udział 
w odpowiedzi odpornościowej), które pełnią 
bardzo ważną funkcję w walce we wczes-
nym stadium procesu nowotworowego,

• blokują i modulują przewlekły proces 
zapalny, który może przyczyniać się do roz-
winięcia nowotworu.

Probiotyki a cukrzyca  
i zespół metaboliczny
Badania prowadzone nad probiotykami 

Lactobacillus i Bifidobacteria wykazały zmniej-
szenie oporności na insulinę i znaczące ob-
niżenie stężenia cukru we krwi u ludzi cho-
rujących na cukrzycę.

W trwającym 6 tygodni projekcie badaw-
czym, w którym udział wzięli pacjenci z cukrzy-
cą typu II, poziom cukru na czczo i hemoglobi-
ny A1c uległy znacznej poprawie, dzięki spoży-
waniu przez uczestników badania jogurtu 
probiotycznego zawierającego Lactobacillus 
acidophilus i Bifidobacterium lactis. W konse-
kwencji przyjmowania probiotyków wzrósł 
również ogólny poziom antyoksydantów.

Otyłość
Wykazano związek między nadużywa-

niem antybiotyków a otyłością. Badania nad 
suplementacją probiotyczną u ludzi wykaza-
ły zmniejszenie masy ciała i ilości nagroma-
dzonego tłuszczu. Suplementy probiotyczne 
zażywane przez mamy w okresie prenatal-
nym (co najmniej od miesiąca przed urodze-
niem i nieprzerwanie do 6 miesięcy po uro-
dzeniu) zmniejszyły nadmierny przyrost ma-
sy ciała u matek oraz ich dzieci.

Choroba sercowo-naczyniowa
W przeprowadzonych badaniach zaobser-

wowano, że stosowanie probiotyków przez ludzi 
obniżyło ich cholesterol LDL (zły cholesterol) 
oraz podwyższyło poziom cholesterolu HDL (do-
bry cholesterol). Ponadto wyniki ostatnich te-
stów sugerują, że suplementy dostarczające 
korzystne bakterie mogą zmniejszać wchłania-
nie cholesterolu z przewodu pokarmowego oraz 
prowadzić do spadku tkanki tłuszczowej. Zmia-
ny te przyczyniają się do znacznego zmniejsze-
nia ryzyka rozwinięcia się stanów zapalnych 
oraz blaszek obciążonych złogami cholesterolo-
wymi, które prowadzą do miażdżycy tętnic.

Infekcje dróg oddechowych
Probiotyki mogą znacząco zmniejszyć 

spektrum infekcji dróg oddechowych np. 
w trakcie przeziębienia i grypy. Organizmy 
osób, które stosowały suplementy probio-
tyczne przez 3-6 miesięcy (szczepy Bifidobac-
teria i Lactobacillus), były w stanie znacznie 
szybciej pokonać chorobę infekcyjną niż 
u osób, które takich suplementów nie zaży-
wały. Wykazano również, że kolonizacja nosa 
przez potencjalnie patogenne bakterie, przy-
czyniająca się do rozwinięcia przeziębienia, 
uległa zmniejszeniu o 19% przy regularnym 
stosowaniu probiotyków. Ten efekt może 
uratować życie osób starszych lub tych, któ-
rych układ odpornościowy jest osłabiony 
z powodu chorób przewlekłych np. cukrzycy.

► Badania wykazują, jaki wpływ mają 
probiotyki na leczenie depresji?

W ciągu ostatnich 20 lat pojawiło się 
wiele dowodów wskazujących na  zapalne 
podłoże depresji. Współzależność aktywacji 
układu immunologicznego popiera częste 
występowanie depresji z chorobami zapal-
nymi, takimi jak: stwardnienie rozsiane, cho-
roba wieńcowa, infekcja HIV, choroby zapal-
ne jelit, choroby reumatyczne, cukrzyca ty-
pu 1, alergia, astma. Naukowcy przedsta-
wiają zależność pomiędzy zaburzoną barierą 
jelitową, osłabieniem układu immunologicz-
nego, alergią pokarmową i w rezultacie roz-
wojem depresji. Cytokiny  to grupa białek 
produkowanych przez układ immunologicz-
ny wpływająca na wzrost i pobudzenie ko-
mórek odpornościowych. Cytokiny powodu-
ją zmniejszenie dostępności serotoniny, 
której brak ściśle jest związany z depresją.

Depresji towarzyszy ogólnoustrojowa 
reakcja zapalna, o czym świadczy zwiększo-
ne stężenie cytokin prozapalnych.  Jednym 
z czynników prowadzącym do uogólnionej 
reakcji zapalnej jest zwiększona przepusz-
czalność jelita. Mechanizm ten polega na 
osłabieniu ścisłych połączeń pomiędzy ko-
mórkami jelita cienkiego, jego uszkodzenia 
oraz zaburzeń w obrębie bakteryjnej flory 
jelitowej. Prowadzą one do dysfunkcji ba-
riery jelitowej i przenikania bakterii do 
krwi. Nieprawidłowo pracujące jelita, zanie-
czyszczone przetworzoną żywnością, za-
siedlone patogennymi bakteriami oraz za-
legającymi toksynami, to  zagrożenie dla 
całego układu odpornościowego. Prawdą 
więc jest twierdzenie, że większość naszej 
odporności „pochodzi” z jelit. To tam znaj-
duje się aż 70% komórek naszego układu 
odpornościowego.

Odpowiedni skład mikroflory jelit warun-
kuje sprawne funkcjonowanie naszego orga-
nizmu. Dlatego moim pacjentom polecam 
dbanie o odpowiedni stan flory bakteryjnej, 
który można osiągnąć poprzez stosowanie 
probiotyków sprawdzonych producentów.

Pani Doktor, dziękujemy bardzo za rozmowę!

W razie dodatkowych pytań prosimy 
o kontakt z naszym ekspertem:

Dr Sabina Grochowska MD, MS
Anti-aging and Functional Medicine  

Lekarz internista  
– specjalista medycyny funkcjonalnej

850 7th Avenue New York, NY 10019
Tel. 212 586 2605, Fax: 212 586 2049
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Spadek popędu seksualnego może wywoływać inne, 
poważniejsze i trwalsze zaburzenia seksualne. Bar-
dzo często problemy z libido bywają utożsamiane 
z emocjonalną oziębłością, co przekłada się na 
poczucie odrzucenia i wyobcowania jednostki. 
Tymczasem należy uświadomić sobie, że to zabu-
rzenie może mieć podłoże wieloczynnikowe.

Spadek libido został uznany za jeden z rodza-
jów dysfunkcji seksualnych, dlatego zachodzi po-
trzeba diagnozowania i leczenia tego problemu, po-
nieważ wpływa on na jakość życia kobiet i mężczyzn, ich 
stan psychiczny i samoocenę.

CZYM JEST IMPOTENCJA?
Impotencja, czyli zaburzenie erekcji oznacza, że mężczyzna nie jest 
w stanie osiągnąć i utrzymać wzwodu członka, który wystarczyłby 
do odbycia stosunku płciowego. Problem taki może wystąpić w każ-
dym wieku.

Badania dowodzą, że prawie 50% mężczyzn między 40. a 70. rokiem 
życia cierpi na zaburzenia sprawności seksualnej. Mężczyźni często trak-
tują impotencję jako „koniec męskości” i rezygnują z aktywności seksu-
alnej. Zmniejsza się ich poczucie własnej wartości, boją się ośmieszenia 
i odrzucenia ze strony partnerki. Nowe metody leczenia impotencji 
umożliwiają utrzymanie sprawnego życia seksualnego, a te oddziałuje 
korzystnie na samoocenę, związki i zdrowie psychiczne jednostki.

Horny goat weed – Yin Yang Huo (Epimedium sagittatum) w do-
słownym tłumaczeniu oznacza „ziele rogatego (lub „napalonego” ) 
kozła”. Etymologia nazwy tej rośliny ma związek z legendą, która 
głosi, że kozy i owce, które ją zjadły, wykazywały się zdumiewającą 
aktywnością seksualną.

Afrodyzyjny wpływ roślin z rodzaju Epimedium prawdopodobnie 
znany jest od dawien dawna. W tradycyjnej medycynie chińskiej Yin 
Yang Huo od zamierzchłych czasów rośliny te wykorzystywane były 
w mieszankach ziołowych mających zapewnić długowieczność. Uwa-
żano, że wpływają korzystnie na wzmocnienie aspektu Yang, zwięk-
szają libido, a także posiadają zdolność odblokowania przepływu 
energii Qi. Horny goat weed czy inaczej nazywane Yin Yang Huo, z cza-
sem zaczęło być doceniane głównie za działania podnoszące libido. 
Pozostałych dobroczynnych właściwości tej rośliny nie eksponowano.

Epimedium w swoim składzie zawiera ikarynę – związek o wszech-
stronnym działaniu. Ikaryna wykazuje, podobnie jak sildenafil (via-
gra), właściwości inhibicyjne wobec PDE5, a także zwiększa aktyw-
ność enzymu syntazy tlenku azotu (NOS). Pozwala więc utrzymać 
stężenie cGMP na poziomie wymaganym do powstania i utrzymania 
wzwodu. Udowodniono to w licznie przeprowadzonych badaniach 
in vitro, a także z wykorzystaniem wykastrowanych szczurów, którym 

podawano doustnie ikarynę. Pomimo braku różnic w po-
ziomie testosteronu w stosunku do grupy kontrolnej 

(wykastrowane zwierzęta, które nie otrzymywały ika-
ryny), wykazywały one znaczną poprawę funkcji 
erekcyjnych. Zaobserwowano u nich znaczącą re-
dukcję aktywności PDE5 (Inhibitory fosfodiestera-
zy typu 5) i wzrost poziomu NOS. Podobny efekt 

uzyskano u szczurów, u których zablokowano prze-
wodzenie impulsów nerwowych z mózgu do zwojów 

miednicznych, odpowiedzialnych za produkcję NO.
W medycynie chińskiej wyciąg z Horny goat weed jest 

stosowany jako lek na niskie libido i zaburzenia erekcji. Jeden z prze-
prowadzonych testów dotyczących skuteczności tego ziela wykazał, 
że ponad siedemdziesiąt procent badanych odczuło wzrost libido 
oraz ogólną poprawę w sferze seksualnej. Nie jest to jednak jedyne 
pozytywne działanie Horny Goat Weed. Ekstrakty z tej rośliny pod-
noszą także poziom testosteronu, opóźniają procesy starzenia orga-
nizmu, działają przeciwzapalnie oraz przeciwbakteryjnie, a nawet 
zapobiegają rozprzestrzenianiu się komórek rakowych i niszczą je.

Dodatkowo, cząsteczki ikaryny są w stanie przenikać przez ba-
rierę krew ±  mózg. Świadczy o tym ich obecność w tkance mózgo-
wej po iniekcji dożylnej. Liczne badania wykazują, że ikaryna może 
chronić neurony przed niekorzystnymi zmianami wywołanymi 
stanem zapalnym, toksynami lub procesem starzenia. W badaniu 
in vitro przeprowadzonym na hodowlach komórek potwierdzono 
przeciwzapalne działanie ikaryny. Hamuje ona uwalnianie przez 
komórki mikrogleju, aktywowanych za pomocą lipopolisacharydu 
substancji, takich jak: tlenek azotu (NO), prostaglandyn E i reaktyw-
nych form tlenu. Zmniejsza także ekspresję prozapalnych cytokin, 
w tym czynnika martwicy nowotworów α (TNF-α), interleukin 1B i 6. 
Skutkuje to redukcją degeneracji neuronów.

Masz problem z potencją, niskim poziomem testosteronu? Nie 
zwlekaj, tylko odwiedź „Markową Aptekę”, i zapytaj o Horny Goat 
weed extract!

Horny goat weed  
Kozi chwast  

– zwiększa libido u kobiet i mężczyznLeki Bożej A
pte
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Life Extension 
– Probiotyki i biofagi
Probiotyki stanowią swoistą przeciwwagę 
dla szkodliwych  bakterii (patogenów) 
znajdujących się w naszych organizmach. 
Sytuację, w której bakterie szkodliwe za-
czynają dominować nad przyjaznymi, na-
zywamy dysbiozą, wcześniej lub później 
prowadzącą do choroby. Najczęstsze scho-
rzenia wynikające z zaburzonej równowa-
gi w środowisku naszego mikrobiomu to: 
alergie pokarmowe, nietolerancje, celia-
kia, jelito nieszczelne, pasożyty, kandydo-
za, wzdęcia, zespół jelita drażliwego, eg-
zema, a nawet  depresja czy chroniczne 
zmęczenie. Życie mikrobiomu (bakterii za-
mieszkujących organizm) zaczyna się 
wraz z naszymi narodzinami. W okresie 
trzech lat mikrobiom jest już niemal 
w pełni ukształtowany i podlega dynami-
ce charakterystycznej dla poszczególnych 
faz życia człowieka.

Probiotyki poprawiają również ukrwienie 
oraz ruchy robaczkowe (perystaltykę) jelit. 
Korzystnie wpływają na odporność i produk-
cję witamin K i B12. Skutecznie zmniejszają 
one ryzyko zakażenia układu pokarmowego 
i wspomagają proces trawienny, zapewnia-
jąc lepszą przyswajalność niektórych sub-
stancji dostarczanych przez pokarm. Innymi 
słowy, probiotyki są obrońcami naszego 
zdrowia. Występują one naturalnie w nie-
których produktach spożywczych. Bakterie 
mlekowe, najczęściej stosowane jako pro-
biotyki, to: Streptococcus thermophilus, bifi-
dobakterie  (Bifidobacterium lactis, Bifido-
bacterium longum, Bifidobacterium brewe) 
oraz Lactobacillus  (Lactobacillus acidophi-
lus, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus 
bulgaricus itp.). 

Preparat FLORASSIST® GI zawiera dob-
rzez sformułowany zestaw probiotyków, 
a ponadto mieszankę TetraPhage, która od-
działuje tylko na niepożądane bakterie, dra-
stycznie zmniejszając ich ilość w przewodzie 

pokarmowym, pozostawiając tylko te, które 
maja dobroczynny wpływ na organizm.

Nasz „mikrobom” składa się ze wszyst-
kich bakterii znajdujących się w naszych 
układach trawiennych. Niestety równowaga 
pomiędzy korzystnymi bakteriami oraz tymi, 
które są szkodliwe, została zaburzona po-
przez nieodpowiednie odżywianie oraz nad-
mierny stres związany ze wzrastającym tem-
pem życia.

Pamiętajmy, że zażywając zwykły probio-
tyk, dostarczamy tylko dobrych bakterii, 
a nie oddziałujemy na ilość szkodliwych. 
Przedstawiając rzecz bardziej obrazowo, 
wzywamy policję, lecz napastnik pozostaje 
na wolności. I niestety może wyrządzić na-
szemu zdrowiu wiele szkód. Na szczęście 
badacze już od wielu lat zajmują się mikro-
biomem człowieka oraz sposobami jego re-
gulacji. Wiadomo już, że istnieje możliwość 
przywrócenia bakteryjnej równowagi. Jed-
nym z najskuteczniejszych sposobów jest 
stosowanie produktu firmy Life Extension 
FLORASSIST® GI. Produkt ten to unikalna 
mieszanka najbardziej pożytecznych bakterii 
probiotycznych oraz kompleksu bakteriofa-
gów – TetraPhage.

Bakteriofag to mikroskopijna wiązka 
DNA lub RNA zamknięta w otoczce białka 
– każda z nich jest zaprojektowana do przy-
łączenia się do unikalnego szczepu niepożą-
danych bakterii w jelitach. Jeśli do organi-
zmu wprowadzimy bakteriofaga, odnajdzie 
on niepożądane bakterie, zaatakuje je oraz 
przyspieszy ich usunięcie z organizmu. Mie-
szanka TetraPhage w FLORASSIST® GI od-
działuje tylko na określone szczepy, o któ-
rych wiadomo, że hamują działanie korzyst-
nych bakterii.

Dodatkowo FLORASSIST® GI posiada 
unikalny system podwójnej enkapsulacji 

(otoczki), który skutecznie omija kwaśne 
okolice żołądka (w których zazwyczaj pro-
biotyk ulega zniszczeniu) i dostarcza 15 mi-
liardów CFU (jednostek tworzących kolonie) 
bezpośrednio do jelita.

Wraz z wiekiem nasz przewód pokarmo-
wy narażony jest na wiele zaburzeń związa-
nych zarówno z nieprawidłową dietą, ale 
również infekcjami, antybiotykoterapiami 
czy… stresem, które mogą powodować zabu-
rzenia homeostazy mikroflory jelitowej. 

Spożywanie odpowiednich suplemen-
tów diety zawierających prawidłowe szcze-
py bakterii wydaje się więc koniecznością 
nie tylko w okresach leczenia, ale przede 
wszystkim w zakresie PROFILAKTYKI.

Zapraszamy!  
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Złoto faraonów 
CZARNUSZKA
Jej specyficzne właściwości docenił już 
Hipokrates, a pierwsze informacje na te-
mat tej leczniczej rośliny pojawiały się 
w Biblii. Z łaciny Nigella sativa, nazywana 
czarnuszką siewną, czarnuszką ogrodową 
czy kminem czarnym, posiada wiele nazw 
i wiele zastosowań. Pierwotne pożytko-
wanie czarnuszki wiązało się z leczeniem 
nieżytu żołądka i jelit. Z biegiem czasu, 
liczne badania nad surowcem roślinnym 
pozwoliły odkryć szersze spektrum jej 
możliwości.

Surowcem leczniczym czarnuszki jest na-
sienie – Semen oraz olej – Oleum. Roślina ta 
posiada łodygę o szerokości od 10 do nawet 
40 cm i kwiaty o średnicy 3 cm. Działki kieli-
cha są zabarwione na biały bądź błękitny 
kolor. Nasiona posiadają charakterystyczne 
czarne zabarwienie (skąd nazwa rośliny) 
oraz trójgraniasty kształt. Ponadto charakte-
ryzują się korzennym zapachem oraz sma-
kiem gorzkiej kawy.

Nasiona czarnuszki zawierają liczne 
składniki aktywne: białka, olej roślinny, al-
kaloidy, saponiny, flawonoidy oraz olejek 
eteryczny. Pośród alkaloidów wyróżnić 
można nigellinę oraz niegelliminę, które na-
leżą do alkaloidów izochinolinowych oraz 
nigellaminę – alkaloid diterpenowy. Bardzo 
istotny dla działania czarnuszki jest bogaty 
skład olejku eterycznego. Charakterystycz-
ny dla olejku czarnuszki jest tymochinon, 
którego zawartość sięgać może nawet 48%. 
Do pozostałych składników należą tymohy-
drochinon, p-cymen, karwakrol, alfa-pinen, 
tymol oraz limonen. Poza olejkowymi 
składnikami, na uwagę zasługuje także al-
fa-lederyna, która należy do saponin triter-
penowych, posiadająca potencjalne dzia-
łanie antynowotworowe. Kolejną zaletą 
czarnuszki jest wysoka zawartość nienasy-
conych kwasów tłuszczowych – kwasu lino-
lowego oraz oleinowego. Jak większość ro-
ślin, również czarnuszka stanowi źródło 

wielu witamin i minerałów (m.in. tokofero-
li, żelaza, wapnia, potasu, cynku).

Działanie farmakologiczne roślin jest du-
żo bardziej złożone niż leków syntetycznych, 
ponieważ za osiągnięcie oczekiwanego efek-
tu odpowiada częściej kilka substancji (sy-
nergizm działania), a nie jedna konkretna 
substancja. W wypadku czarnuszki jest po-
dobnie – za składnik dominujący uważany 
jest tymochinon.

Do najważniejszych właściwości czar-
nuszki należą:
  działanie przeciwbakteryjne, głównie na 

bakterie gram-dodatnie wywołane obec-
nością tymochinonu;

  wspomagająco w terapii antybiotykowej;

  zdolność pobudzania laktacji – substancje 
aktywne, które dostają się wówczas do 

mleka matki oraz układu pokarmowego 
niemowlęcia, mają działanie podobne do 
kopru włoskiego;

  korzystny wpływ na cykl miesięczny ko-
biet (regulacja);

  zdolność obniżania poziomu cukru we 
krwi (stosowana w profilaktyce cukrzycy);

  ekstrakty alkoholowe stosowane mogą 
być w leczeniu objawów infekcji wiruso-
wych, takich jak kaszel i gorączka (stoso-
wana również w formie aromaterapii);

  posiada właściwości antyoksydacyjne, 
dzięki czemu usuwa wolne rodniki – głów-
ną przyczynę pojawiania się oznak starze-
nia organizmu;

  chroni miąższ wątroby – działa hepato-
protekcyjnie;

  wspomaga pracę układu odpornoś-
ciowego (zalecana w okresie jesienno-zi-
mowym);

  działa gastroprotekcyjnie – ochronnie na 
błonę śluzową żołądka, dzięki wspólnemu 
działaniu tymochinonu i nienasyconych 
kwasów tłuszczowych;

  olej z czarnuszki wykorzystywany jest 
w przemyśle kosmetycznym (leczenie trą-
dziku, alergii, stanów zapalnych skóry);

  obniża ciśnienie tętnicze krwi.

Produktem, który zawiera olej z czar-
nuszki jest suplement diety firmy Future-
biotics Black Cumin Seed Oil 500 mg. Uni-
katowy skład fitochemiczny oleju z czar-
nuszki może stanowić wsparcie diety osób 
starszych oraz pacjentów z obniżoną od-
pornością.
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Prawdziwa moc 
miliardów CFU Optima Probiotics
Organizm dorosłego człowieka stanowi sied-
lisko ok. 1014 bakterii. Mikroorganizmy po-
zostają w ścisłej relacji z organizmem ludz-
kim, nazywane są również mikrobiomem.  
Większość z nich wpływa na dobry stan 
or ganizmu. Aż 70% bakterii całego orga-
nizmu występuje w naszych… jelitach.

FUNKCJE MIKROFLORY JELITOWEJ
Ilość dobrych bakterii obecnych w naszych 
jelitach wiąże się z pełnieniem różnych funk-
cji, z pośród których możemy wyodrębnić 
trzy główne: metaboliczną, troficzną oraz 
ochronną. Pierwsza z nich wiąże się z rozkła-
dem i fermentacją niestrawionych resztek 
pokarmowych a także syntezą niektórych wi-
tamin i aminokwasów. Kolejna z funkcji – tro-
ficzna obejmuję utrzymanie równowagi 
w układzie odpornościowym. Dodatkowo 
dzięki bakteriom zapewniona jest kontrola 
nad ciągłością nabłonka. Ostatnia z funkcji 
– ochronna to tworzenia swego rodzaju ba-
riery, która nie dopuszcza do wnikania pato-
genów. Zjawisko to wynika m.in. z wytwarza-
nia przez mikroorganizmy związków, które 
zwalczają bakterie chorobotwórcze oraz kon-
kurencji pomiędzy patogenami a dobrymi 
bakteriami o np. substancje odżywcze.

ROZWÓJ MIKROBIOMU
Każdy zastanawiał się nie raz, dlaczego małe 
dzieci chorują częściej – są bardziej podatne 
na infekcje. Oczywiście powodów jest kilka, 
ale jeden z nich związany jest właśnie z roz-
wojem mikrobiomu. Tuż po naszym urodze-
niu mikroflora jest bardzo słabo zróżnicowa-
na, dopiero przez kolejne miesiące a nawet 
lata silnie się modyfikuję i pod koniec okre-
su dojrzewania osiąga właściwy poziom. 
Gdy skład mikroflory nie jest pełny, obrona 
przed patogenami staje się utrudniona. War-
to również wspomnieć, że grupą osób nara-
żonych na zmiany w mikrobiocie są osoby 
starsze. Zwiększa się wtedy wrażliwość na 
czynniki środowiskowe co pogarsza dodat-
kowo osłabiona odporność i prowadzi do 
występowania częstszych infekcji. Samo-
dzielnie możemy wpływać na skład naszej 

mikroflory poprzez odpowiednią dietę oraz 
styl życia. Pamiętać należy również o uzupeł-
nianiu dobroczynnych bakterii po każdej an-
tybiotykoterapii.

PROBIOTYKI NATURE’S WAY
Firma Nature’s Way proponuje pośród swo-
ich produktów różnorodną serirobiotyków 
za pomocą których możemy zadbać o naszą 
mikroflorę. W zależności od stanu zdrowia 
i potrzeb powinniśmy odpowiednio dobrać 
preparat.
1. Primadophilus Optima – posiada w swo-
im składzie aż 14 probiotycznych szczepów 
bakterii, w tym Lactobacillus plantarum, 
L. acidophillus, L. longum,L. rhamnosus, Bifi-
dobacterium breve, B. bifidum. Preparat sto-
sować może pacjent, po przebytej antybioty-
koterapii, oraz przy biegunkach o charakterze 
wirusowym lub bakteryjnym. Osoby, które 
mogą sięgnąć po powyższe probiotyki to cho-
rujący na zespołem jelita nadwrażliwego.
2. Primadophilus Optima Women’s Yeat 
Balance plus Urinary/Vaginal Health – to 
zestaw probiotyków idealny dla kobiety 
w każdym wieku. Wspiera zdrowie dróg mo-
czowo – płciowych. Skuteczność preparatu 
gwarantuje przewaga w składzie szczepów 
z rodzaju Lactobacillus. Dla lepszego działa-
nia występują również szczepy Bifidobacteria.

3. Primadophilus Optima Digestive Balan-
ce plus Immune Health – preparat, w któ-
rym na jedną kapsułkę przypada 50 miliar-
dów żywych kultur bakterii ( CFU ). Proporcje 
bakterii dobrane są tak, aby wspomagać 
układ odpornościowy oraz procesy związane 
z trawieniem pokarmów.

Probiotyki Nature ‘s Way zawierają 100% 
probiotyków HDS, czyli tzw. ludzkich szcze-
pów. Zostały one pierwotnie wyizolowane 
z naturalnej mikroflory jelitowej człowieka, 
w odróżnieniu od tych izolowanych ze zwie-
rząt lub roślin. Obecnie szczepy te są ho-
dowane i fermentowane w kontrolowanym 
środowisku przez jednego z najbardziej sza-
nowanych producentów probiotycznych. Po-
nadto kaspułki z probiotykiem pokryte są 
specjalną otoczką, która rozpada się dopiero 
w jelitach a nie w żołądku (komplet bakterii 
dociera do właściwego miejsca - jelit).  Do 
zalet opisanych preparatów probiotycznych 
należy ich dawkowanie, gdyż wystarczy 
jedna kapsułka na dzień, aby dostarczyć 
odpowiednią ilość mikroorganizmów. Ponad-
to nie wymagają przechowywania w lodów-
ce, a szczepy zachowują swoją długo swoją 
trwałość. Szukając dobrego preparatu pro-
biotycznego, z pewnością możemy sięgnąć 
po preparaty Nature’s Way i cieszyć się 
zdrowiem!
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► Panie Doktorze, czym jest laryngologia?
Laryngologia jest niezwykle fascynującą 

specjalizacją, która zawiera elementy medy-
cyny ogólnej i klinicznej oraz chirurgii. Oto-
rynolaryngolog zajmuje się głównie lecze-
niem chorób ucha, nosa, krtani, gardła. La-
ryngologia skupia się głównie na narządach 
głowy oraz szyi.

Z konsultacji laryngologicznej warto sko-
rzystać w sytuacji, kiedy doskwierają nam: 
zatkane uszy, nagła głuchota, chrapanie, ro-
pień, szumy uszne, krwotoki z nosa. Do laryn-
gologa można się wybrać także, gdy doświad-
czamy: zaburzeń równowagi, zawrotów gło-
wy, długotrwałej chrypy, problemów z przeły-
kaniem lub z zatokami.

Laryngologia wyróżnia kilka specjalności. 
Są to: foniatria, otologia, rynologia, chirurgia 
podstawy czaszki, a także onkologia laryn-
gologiczna. Foniatria zajmuje się dźwięcz-
nością, jedną z cech artykulacji głosek, więc 
koncentruje się wokół problemów związa-
nych z funkcjonowaniem wiązadeł głoso-
wych. Otologia to nauka o słuchu, jego zabu-
rzeniach, a także sposobach leczenia. Ryno-
logia to specjalność związana z diagnozowa-
niem oraz leczeniem chorób nosa i zatok 
przynosowych. Onkologia laryngologiczna to 
specjalność zajmująca się diagnozowaniem 
i leczeniem nowotworów przełyku oraz in-
nych narządów zlokalizowanych w obrębie 
głowy i szyi. Laryngologia obejmuje zakre-
sem badań ślinianki, tarczycę oraz gruczoły 
przytarczycowe. Co ciekawe, jednym z ele-
mentów tej specjalizacji jest również chirur-
gia plastyczna twarzy. Przez wiele lat zajmo-
wałem się rekonstrukcją elementów twarzo-
czaszki, niezbędnej po laryngologicznym le-
czeniu operacyjnym.

► Panie Doktorze, z jakimi chorobami zma-
gają się Pana pacjenci najczęściej w okresie 
jesienno-zimowym?

Chorób w tym okresie jest bardzo wiele, 
jednak najczęstszą przypadłością jest do-
brze nam znane przeziębienie, które objawia 
się wodnistym katarem, bólem gardła i cza-
sami stanem podgorączkowym. Przeziębie-
nie jest chorobą wirusową, więc leczy się ją 
głównie symptomatycznie. Warto jednak 
pamiętać, że niejednokrotnie długotrwałe 
przeziębienie może być wynikiem tzw. su-
perinfekcji, czyli nakładania się infekcji bak-
teryjnej na wirusową. Wtedy należy zastoso-
wać kurację antybiotykową, pamiętając, że 
nie może ona trwać zbyt długo, aby uniknąć 
komplikacji np. infekcji grzybiczych.
► Jaką funkcję pełnią zatoki przynosowe?

Zatoki przynosowe to jamy powietrzne 
połączone z jamą nosa przez naturalne ot-
wory w jej bocznej ścianie. Pokryte są błoną 
śluzową. Zatoki zapewniają ochronę cieplną 
i mechaniczną oczodołów i mózgu, a przy 
tym zwiększają wytrzymałość kości twarzo-
czaszki. Dodatkowo zatoki uczestniczą 
w emisji głosu oraz odbieraniu i przewodze-
niu dźwięku. Zatoki przynosowe stanowią 
również bardzo ważny element układu od-
dechowego, gdyż nawilżają, ogrzewają 
i oczyszczają wdychane przez jamę nosową 
powietrze. Zatoki możemy podzielić na:

• czołowe,
• szczękowe,
• klinowe,
* komórki sitowe przednie i tylne.
Z uwagi na bliskie położenie wrażliwych 

tkanek (korzenie zębów, oczu czy mózgu) sta-
ny zapalne zatok mogą nieść za sobą poważ-
ne konsekwencje i zagrażać nie tylko nasze-

mu dobremu samopoczuciu, ale w szerszej 
perspektywie przede wszystkim zdrowiu.

Najczęstszą przyczyną zapalenia zatok 
przynosowych u osób dorosłych są nawracają-
ce i niedoleczone infekcje górnych dróg odde-
chowych, nieprawidłowo leczony alergiczny 
nieżyt nosa, mocno zanieczyszczone powietrze 
lub wady anatomiczne np. skrzywienie prze-
grody nosa, przerost migdałków podniebien-
nych lub migdałka gardłowego. Innymi słowy 
– przewlekłe zapalenie zatok jest spowodowa-
ne zazwyczaj zakażeniem wirusowym, rzadziej 
bakteryjnym, a najrzadziej grzybiczym.
► Jak dochodzi do zapalenia zatok?

Do jamy nosa wraz z wdychanym powie-
trzem dostają się obecne w powietrzu zanie-
czyszczenia i drobnoustroje. Gdy zatoka 
działa prawidłowo, to natychmiast rozpoczy-
na się mechanizm samoczyszczenia, w któ-
rym główną rolę odgrywają komórki odpo-
wiadające za produkcję śluzu oraz rzęski 
nabłonka znajdującego się w zatoce. Wspo-
mniane rzęski są „zaprogramowane” w taki 
sposób, aby przesunąć śluz wraz z zanie-
czyszczeniami do naturalnego ujścia zatoki, 
a następnie ku tylnej ścianie nosa. Jeśli 
w tkance wyściełającej zatokę rozpocznie 
się proces zapalny, to w stosunkowo krót-
kim czasie wytworzy się tam charaktery-
styczna wydzielina, która zatyka ujście za-
tok. Przez to powietrze nie będzie miało 
możliwości wydostania się na zewnątrz i za-
cznie naciskać na bardzo wrażliwe ściany 
zatok. Skutkiem opisanego procesu będzie 
ból twarzy oraz głowy nasilający się przy po-
chylaniu. Najczęściej spotyka się zmiany za-
palne dotyczące kilku zatok równocześnie, 
gdyż ich naturalne ujścia są położone bardzo 
blisko siebie i mają ze sobą stały kontakt.

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

ZAPALENIE  
GÓRNYCH DRÓG
ODDECHOWYCH

to często infekcje wirusowe
Rozmowa z dr. George’em Braunem

W znacznym stopniu otolaryngologia to specjalizacja zabiegowa. Większość struktur głowy i szyi jest zlokalizowana 
w przestrzeniach kostnych czaszki. Aby dotrzeć do tych obszarów, nierzadko potrzebny jest specjalistyczny sprzęt. 
Laryngolodzy i otolaryngolodzy nie tyle korzystają ze specjalnych narzędzi w celu diagnozowania chorób, ale przede 
wszystkim wykorzystują je w wielu metodach leczniczych. Problemy z zatokami są bardzo dokuczliwe. Ból głowy, za-
tkany nos i wydostająca się z niego wydzielina to najczęstsze objawy zapalenia zatok. O tym, jak sobie radzić z zapa-
leniem zatok oraz infekcjami gardła, opowie nam specjalista otolaryngologii, doktor George Braun.
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► Panie Doktorze, jak możemy dbać o za-
toki w warunkach domowych?

Jednym z najbardziej pomocnych zabie-
gów, który możemy wykonać w domu jest 
płukanie zatok. Zalecam wykonywanie iry-
gacji w przypadku infekcji górnych dróg od-
dechowych oraz w przewlekłych i ostrych 
stanach zapalnych zatok. Występuje wiele 
wskazań do ich irygacji. Najważniejszymi 
z nich są: ostre lub przewlekłe zapalenie za-
tok przynosowych, nieżyt nosa w przebiegu 
alergii lub infekcji, stan przed i po operacji 
endoskopowej zatok, przewlekłe stosowanie 
leków donosowych (aby odbudować śluzów-
kę) oraz długotrwałe przebywanie w nad-
miernie ogrzewanych bądź klimatyzowa-
nych pomieszczeniach.
► Czym powinniśmy płukać zatoki?

Do zabiegu irygacji zatok przynosowych 
możemy użyć soli morskiej. Fizjologiczny 
chlorek sodu oczyszcza jamy nosowe z bak-
terii, wirusów, alergenów (pyłków, kurzu) 
oraz z zalegającej wydzieliny, a ponadto po-
siada właściwości pielęgnacyjne.

Dodatkowo izotoniczny roztwór soli fizjolo-
gicznej działa nawilżająco, dzięki czemu można 
go stosować na wysuszoną śluzówkę nosa.

Jestem zwolennikiem naturalnych metod 
leczenia chorób zatok. Oczywiście, jeśli stan 
jest poważny, zawsze zalecam antybiotyki 
lub leki sterydowe. Jak już wspomniałem, 
irygacja zatok przynosowych jest jedną 
z najskuteczniejszych metod walki z przy-
krymi objawami zapalenia zatok lub nieżytu 
nosa. Płukanie solą morską z dodatkiem ziół 
lub płynu ALKALOL jest niezwykle pomocne.

Niestety bardzo często pacjenci mają 
problem z prawidłowym płukaniem zatok, 
ponieważ obstrukcja jest znaczna i płyn iry-
gacyjny nie może się przedostać do ich wnę-
trza. W takich sytuacjach proponuję zastoso-
wać lek zmniejszający przekrwienie błony 
śluzowej nosa, który ułatwi dostanie się pły-
nu do wnętrza zatok (np. Afrin). Pamiętajmy 
jednak, że należy je stosować maksymalnie 
przez około 3 dni. Zbyt długie aplikowanie 
przyniesie skutek odwrotny i pogorszy stan 
zatok. Leki te jednakże stanowią rewelacyjny 
sposób na krótkotrwałe ich odblokowanie.
►  Jaka jest różnica pomiędzy ostrym 
a przewlekłym zapaleniem zatok?

Ostre zapalenie zatok to stan chorobowy 
trwający nie dłużej niż 3 tygodnie. Jest to 
najczęściej pojawiające się zapalenie, które-
go początek zawsze jest nagły. Często towa-
rzyszy przeziębieniu i zapaleniu błony śluzo-
wej nosa wywołanym wirusem grypy. Jeśli 
ostre zapalenie zatok jest niepowikłane, 
ustępuje wraz z cofaniem się objawów prze-
ziębienia. Gdy przyczyną ostrego zapalenia 
zatok są bakterie, najczęściej są to szczepy 
odpowiedzialne za infekcje dróg oddecho-
wych. Natomiast, gdy bakteryjna postać cho-
roby jest niepowikłana, ma ona charakter 
samoograniczający się, i po około 15 dniach 
ulega wygaszeniu.

Podostre zapalenie zatok diagnozuje się, 
jeśli objawy chorobowe utrzymują się do 3 mie-
sięcy. Jeśli zapalenie trwa ponad 3 miesiące, 
diagnozujemy przewlekłe zapalenie zatok 
przynosowych.

Wśród stanów predysponujących do roz-
woju przewlekłego zapalenia zatok wymienia 
się: alergię, skrzywienie przegrody nosa, mu-
kowiscydozę, zespół pierwotnej nieruchomo-
ści rzęsek, niedobory odporności. Rozwój prze-
wlekłego zapalenia powadzi do długotrwałego 
obrzęku błony śluzowej pokrywającej światło 
zatok. Powoduje to upośledzenie drożności 
naturalnych ujść i zaburzenia w oczyszczaniu 
zatok, w których zalega śluz i spada poziom 
tlenu, co sprzyja namnażaniu się chorobotwór-
czych bakterii, które ściśle pokrywają śluzówki 
zatok, tworząc biofilm. Zakażenie nie jest przy-
czyną przewlekłego zapalenia zatok, tylko wy-
nikiem zachodzących procesów.

Najczęstszymi objawami przewlekłego za-
palenia zatok jest upośledzona drożność i wy-
ciek z nosa, ból w obrębie twarzy, kaszel. Do-
legliwości te muszą utrzymywać się powyżej 
12 tygodni. Rozpoznanie oparte jest w głównej 
mierze na wywiadzie. W badaniu przedmioto-
wym ważna jest endoskopia jam nosa, którą 
wykonuje się w celu oceny stanu błony śluzo-
wej i obecności polipów nosa. Tomografię 
komputerową zatok wykonuje się przy braku 
poprawy po zastosowanym leczeniu i przed 
planowanym leczeniem operacyjnym.
► Jak leczy się zapalenie zatok przyno-
sowych?

Infekcyjne zapalenie zatok czołowych, 
które jest wywołane zwykle zakażeniem wi-
rusowym, nie wymaga stosowania antybio-
tyków. W takim wypadku wystarczy leczenie 
objawowe, łagodzące dolegliwości. Wodni-
sta wydzielina z nosa utrudniająca oddycha-
nie, może zostać poskromiona poprzez sto-
sowanie kropli do nosa o działaniu obkur-
czającym naczynia krwionośne (w swoim 
składzie zawierają oksylometazolinę, efedry-
nę, fenylefrynę) lub krople z zawartością ste-
rydów, stosowane w przypadku stwierdzo-
nej alergii. Ulgę piekącej błonie śluzowej 
nosa, podrażnionej przez spływającą wy-
dzielinę, przyniosą krople o działaniu łago-
dzącym i nawilżającym, zawierające w swym 
składzie kwas hialuronowy, glicerynę lub 
izotoniczny roztwór soli morskiej. Dyskom-
fort w postaci obrzmienia i uczucia zatkane-
go nosa można złagodzić, stosując wcześniej 
już wspomniane, bardzo skuteczne inhalacje 
z soli fizjologicznej czy olejków eterycznych 
(mięty i eukaliptusa). W przypadku nadmia-
ru wydzieliny spływającej z zatok stosuje się 
tzw. mukolityki (Mucinex), które wysuszają 
nadmiar wydzieliny, ułatwiając oddychanie.

Bardzo ważnym elementem terapii jest 
również wzmocnienie układu odpornościowe-
go, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. 
Zdrowy styl życia, odpowiednia ilość snu oraz 
racjonalne odżywianie odgrywają istotną rolę 
w profilaktyce i leczeniu chorób zatok.

► Panie Doktorze, czy mógłby Pan przy-
bliżyć nam temat zapalenia gardła? Jak się 
objawia? Jakie są różnice pomiędzy wiru-
sowym a bakteryjnym zapaleniem gardła?

Ostre zapalenie gardła oraz migdałków 
pochodzenia wirusowego na ogół przebiega 
z niższą gorączką i o mniejszym nasileniu bó-
lu gardła niż zakażenia bakteryjne. Pojawiają 
się symptomy rzekomogrypowe np. ból mięś-
ni i stawów, uczucie rozbicia, dreszcze. Cho-
rzy mierzą się z katarem, kaszlem i chrypką, 
powiększają się węzły szyjne tylne. Rzadziej 
występują biegunki lub owrzodzenia na ślu-
zówce jamy ustnej. Zakażeniu wirusowemu 
może też towarzyszyć zapalenie spojówek.

Angina bakteryjna (głównie wywoływana 
przez szczep bakterii zaliczających się do pa-
ciorkowców) ujawnia się gorączką powyżej 
38°C. Towarzyszy jej ból głowy i gardła, który 
intensyfikuje się podczas przełykania. Wystę-
puje wysięk na migdałkach, a przekrwiona, 
obrzęknięta błona śluzowa gardła i migdałków 
przybiera kolor żywoczerwony lub krwistoczer-
wony. Obraz kliniczny anginy bakteryjnej nie 
obejmuje kaszlu i nieżytu nosa. Najwięcej 
przypadków tej choroby rozpoznaje się w okre-
sie od późnej jesieni do wczesnej wiosny.

Diagnozę stawia się na podstawie charak-
terystycznego obrazu klinicznego. W przypad-
ku podejrzenia anginy paciorkowcowej i ko-
nieczności leczenia antybiotykiem należy po-
służyć się skalą punktową wg Centora, żeby 
wykluczyć zakażenie wirusowe. Zaleca się leki 
przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgo-
rączkowe (paracetamol, ibuprofen). Ból gardła 
łagodzą preparaty z substancją czynną benzy-
daminą (dostępne bez recepty). Pacjenci po-
winni odpoczywać w łóżku, unikać wysiłku fi-
zycznego i przyjmować dużo płynów (zwłasz-
cza podczas gorączki). Ulgę przynoszą inhala-
cje ziołowe (z szałwii, rumianku, tymianku).

Do leczenia zakażeń wirusowych bez po-
wikłań nie należy włączać antybiotyków. 
Antybiotykoterapia stosowana za często 
i bez medycznego uzasadnienia prowadzi do 
wyizolowania szczepów wieloopornych 
i niekorzystnie wpływa na fizjologiczną florę 
bakteryjną przewodu pokarmowego.

Anginę bakteryjną leczy się objawowo lub 
antybiotykami. Antybiotykiem pierwszego 
wyboru najczęściej jest penicylina lub amoxy-
cilina. Pacjentom z nadwrażliwością zaleca 
się cefalosporyny I i II generacji, a w wypadku 
nadwrażliwości natychmiastowej – makrolidy 
(np. erytromycynę, zithromax).

Dziękujemy za rozmowę!

W razie dodatkowych pytań prosimy 
o kontakt z naszym ekspertem:

Dr George J. Braun, MD
Laryngolog, chirurg plastyczny

158 Noble St, (718) 349-9599 lub
Ear, Nose & Throat, Head & Neck Surgery

38 East 38th Street, NY NY 10016
212-685-4430
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Okres jesienno-zimowy to czas sprzyjający 
rozwojowi infekcji bakteryjnych, wiruso-
wych oraz alergii. Bardzo często wspólnym 
mianownikiem tych wszystkich dolegliwo-
ści są procesy chorobowe obejmujące za-
toki, objawiające się bólem głowy, kata-
rem, podwyższoną temperaturą i kaszlem, 
pojawiającym się szczególnie w nocy lub 
nad ranem. Te objawy stają się szczególnie 
nieprzyjemne, kiedy infekcja współistnieje 
z oznakami alergii. Trudno jest wtedy zna-
leźć efektywny i szybki sposób na popra-
wę naszego stanu zdrowia.

W takich sytuacjach powinno się sięgnąć 
po skuteczny środek, oparty na naturalnych 
składnikach, więc niepowodujący żadnych 
skutków ubocznych. W tej roli doskonale 
sprawdza się produkt SinuCare™ firmy Terry 
Naturally.

DLACZEGO AKURAT TEN ŚRODEK?
Przede wszystkim dlatego, że działa bardzo 
szybko, skutecznie, a co najważniejsze… 
bezpiecznie. Nie zawiera praktycznie żad-
nych substancji, które mogłyby działać 
drażniąco.

SinuCare™ ułatwia oddychanie i zapew-
nia łagodzące działanie eukaliptusa i mirtu 
pospolitego. Zostało udowodnione, że te 
unikalne roślinne ekstrakty bezpośrednio 
poprawiają czynność układu oddechowego 
poprzez zwiększenie ruchliwości i efektyw-
ności tzw. rzęsek (wypustek wyściełających 
drogi oddechowe, odpowiadających za 
oczyszczanie oraz nawilżanie powietrza).

Nos oraz zatoki, wyścielone są wieloma 
tkankami, które współdziałając w wydziela-
niu śluzu, zapewniają odpowiednie nawilże-

nie zatok i jamy nosowej oraz stanowią nie-
jako „pułapkę” dla zanieczyszczeń, bakterii 
i alergenów.

Rzęski przesuwają śluz wypełniony cząst-
kami, które wdychamy, na zewnątrz. Dzięki 
temu szkodliwe zanieczyszczenia nie dosta-
ją się głębiej i nie podrażniają dróg oddecho-

wych. Zdrowe rzęski są gwarancją dobrej 
kondycji układu oddechowego (w tym zatok 
i jamy nosowej).

Dodatkowe zalety produktu SinuCare™:
a)  natychmiastowy efekt – uczucie ulgi,
b)  niepowodowanie senności, zawrotów 

głowy czy drżenia (brak skutków ubocz-
nych),

c)  oczyszczenie i przywrócenie prawidłowe-
go funkcjonowania zatok i całych dróg 
oddechowych,

d)  ałkowicie naturalne składniki.

Stosując SinuCare™, zapomnisz o prze-
wlekłych alergiach, zapaleniu zatok, bólu 
głowy i uporczywym katarze. Wreszcie 
będziesz mógł zacząć oddychać „pełna 
piersią”.

SinuCare™ zawiera eukaliptus oraz mirt 
pospolity w idealnej proporcji, aby aktywnie 
wspierać prawidłową funkcję zatok, oskrzeli, 
płuc oraz całych górnych dróg oddechowych.

Odświeżający Eukaliptus (Eucalyptus 
radiata) jest przedmiotem badań naukow-
ców od wielu lat – posiada niesamowite 
właściwości, które zapewniają prawidłowe 
funkcjonowanie dróg oddechowych poprzez 
oczyszczenie, nawilżenie i ochładzanie.

Silny Mirt Pospolity (Myrtus communis) 
wspiera czynność układu oddechowego oraz 
aktywność rzęsek.

Jeśli męczą Cię alergie lub infekcje obej-
mujące przede wszystkim zatoki, nie czekaj 
tylko zajrzyj do Markowej Apteki Pharmacy 
i zapytaj o środek SinuCare™. Natychmia-
stowa ulga gwarantowana!

SinuCare  
– pomoże Ci  
łatwo odetchnąć!
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Alpenkraft  
tradycyjny alpejski syrop – sposób na kaszel, 
zapalenie oskrzeli, ból gardła i chrypkę

Kaszel jest odruchem obronnym wywołanym przez podrażnienie bło-
ny śluzowej, a zarazem najczęściej spotykanym objawem choroby 
układu oddechowego. Odruch kaszlowy może być spowodowany 
dostaniem się do dróg oddechowych ciała obcego, zwiększoną za-
wartością we wdychanym powietrzu gazów drażniących, pyłów, nad-
produkcją wydzieliny w drogach oddechowych, a także przez działa-
nie czynników chorobotwórczych (bakterie, wirusy, grzyby). 

Każdy z nas może łatwo zidentyfikować, jaki rodzaj kaszlu nie daje 
nam spokoju… Jednym z najczęściej występujących jest kaszel suchy.

Kaszel suchy (bez odkrztuszania wydzieliny). Ten rodzaj kaszlu 
pojawia się zazwyczaj w początkowym stadium infekcji dróg 
oddechowych (głównie na tle wirusowym). Odruchowi kaszlowemu 
może towarzyszyć drapanie lub swędzenie w gardle oraz uczucie 
suchości w jamie ustnej. 

Kaszel produktywny (mokry, wilgotny). Związany jest z produkcją 
dużej ilości wydzieliny w drogach oddechowych, która musi zostać 
usunięta. Nadprodukcja śluzu występuje najczęściej w ostrych, jak 
i przewlekłych stanach zapalnych dróg oddechowych (przykładem 
może być zapalenie zatok przynosowych).

Istnieje wiele sposobów na poradzenie sobie z uporczywą su-
chością w gardle, uczuciem drapania, swędzenia czy pieczenia, jed-
nak należy pamiętać o tym, że najlepszymi lekami są leki naturalne.

Dlatego też chcielibyśmy Państwu zaprezentować rewelacyjny 
produkt, którego formuła opiera się na pierwszorzędnej mieszance 
ziół i mikroelementów, bez dodatku środków konserwujących 
i sztucznych wypełniaczy.

Syrop Alpenkraft jest doskonałym sposobem na zwalczenie kasz-
lu, złagodzenie nieprzyjemnych objawów swędzenia czy pieczenia 
w gardle oraz wzmocnienie odporności.

Syrop Alepnkraft posiada w swoim składzie całą gamę dobro-
czynnych komponentów, tj.:

• babka lancetowata – wyciąg z liści babki lancetowatej działa 
przeciwzapalnie w obrębie jamy ustnej i gardła oraz zmniejsza prze-
krwienie śluzówek;

• bluszcz – wyciąg z liści bluszczu pospolitego działa wykrztuśnie 
i rozkurczająco na mięśnie gładkie oskrzeli;

• dziewannę – wyciąg z kwiatów dziewanny ma działanie osła-
niające i wykrztuśne;

• pierwiosnek – wyciąg z korzenia pierwiosnka ma działanie wy-
krztuśne;

• podbiał – wyciąg z liści podbiału powleka śluzówkę jamy ustnej 
i gardła, zmniejsza jej podrażnienie i łagodzi kaszel;

• prawoślaz – macerat z korzenia prawoślazu łagodzi kaszel oraz 
działa osłaniająco na śluzówkę jamy ustnej i gardła;

• tymianek – wyciąg z ziela tymianku zwiększa wydzielanie śluzu 
w górnych drogach oddechowych, rozrzedza zalegającą w nich wy-
dzielinę, pobudza ruch nabłonka rzęskowego i ułatwia odkrztusza-
nie;

•  rumianek – ma działanie antyseptyczne, zwalcza bakterie, 
łagodzi obrzęki. Herbatka rumiankowa obniży gorączkę, pomoże 
zwalczyć katar i kaszel. Warto ją pić podczas grypy.

 
Alpenkraft to syrop zawierający wyciągi z wielu naturalnych ziół. Je-
go receptura oparta jest na bazie czystego miodu. Syrop pomaga 
zredukować uczucie suchości w gardle i normalizuje wydzielanie 
śluzu, przyczyniając się do jego usunięcia. Ten alpejski syrop na tle 
innych wyróżnia także przyjemny smak, dlatego chętnie po niego 
sięgają zarówno dorośli, jak i dzieci. Stanowi idealne wsparcie dla 
górnych dróg oddechowych podczas sezonu zimowego.
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Zdrowe zatoki  
z Sinatrolem
Zatkany nos, uporczywy i długotrwały katar, ból głowy nasilający 
się przy pochylaniu, gorączka – to podstawowe objawy zapalenia 
zatok, a dokładniej zapalenia błony śluzowej nosa oraz zatok.

FUNKCJE ZATOK
Sinus paranasales (łac.) – czyli zatoki, stanowią przestrzenie o cha-
rakterze pneumatycznym obecne w kościach twarzoczaszki. Powsta-
ły one poprzez wpuklenie się błony śluzowej jamy nosowej w ota-
czającą kość. Wyodrębniamy zatoki: klinową, sitową oraz parzystą 
czołową i szczękową. Zatoki przynosowe pełnią kilka bardzo istot-
nych funkcji w organizmie człowieka:

 nawilżają oraz ogrzewają wdychane powietrze oraz wyrównu-
ją różnice ciśnień w trakcie oddychania,

 pełnią funkcję węchową,
 chronią mózgoczaszkę przed urazami,
 zapewniają mniejszą wagę szkieletu twarzoczaszki,
  pełnią funkcję fonetyczną (nie dochodzi do przewodzenia 

własnego głosu do ucha wewnętrznego tzw. drogą kostną).
Warto zwrócić uwagę na proces, który zachodzi w samych zato-

kach tzw. mechanizm śluzowo-rzęskowy, zwany również samo-
oczyszczającym. Wytwarzana w zatokach wydzielina śluzowa  nawil-
ża nabłonek oraz zbiera zanieczyszczenia. Następnie urzęsiony na-
błonek migawkowy (za pomocą ruchu rzęsek) powoduje przemiesza-
nie się wydzieliny z zatok przez ujścia znajdujące się w jamach nosa.

DOKUCZLIWY STAN ZAPALNY ZATOK
Typowe przeziębienie, czyli infekcja błony śluzowej nosa bądź gardła 
wywołana wirusami, to jedna z najczęstszych przyczyn chorych zatok. 
Podczas przeziębienia dochodzi do nadmiernego wysięku i obrzęku 
w obrębie szczególnie nosa, a to prowadzi do zablokowania ujścia za-
tok. Efektem tego zjawiska jest gromadzenie się gęstej wydzieliny 
w jamach zatok, do których nie dochodzi wówczas dobrze natleno-

wane powietrze. Dodatkowo 
wzrasta temperatura w za-
tokach, co stanowi idealne 
środowisko do rozwoju pa-
togenów (bakterii lub wiru-
sów). Ponadto wspomniany już proces samooczyszczania zostaje utrud-
niony, gdyż odpowiedzialne za niego rzęski nabłonka ulegają porażeniu. 
Oczywiście przyczyna zapalenia zatok może być inna niż typowe prze-
ziębienie np. krzywa przegroda nosowa czy alergiczny nieżyt nosa.

SINATROL DLA ZDROWYCH ZATOK
Nie zawsze jesteśmy w stanie uniknąć choroby, ale możemy doło-
żyć starań, aby zadbać o swoje zatoki, zanim konieczne będzie 
wdrożenie leków. Firma Ortho Molecular Products oferuje suple-
ment Sinatrol, którego skład został skomponowany w trosce o pra-
widłowe funkcjonowanie zatok przynosowych. Sinatrol zawiera na-
stępujące składniki:
1.  N-acetylocysteinę – aminokwas, który posiada zdolność rozrze-

dzania gęstego śluzu, poprzez rozrywanie obecnych w nich most-
ków disiarczkowych. Dodatkowo poprawia naturalne ruchy rzę-
sek, czyli proces samooczyszczania.

2.  Ekstrakt z kurkuminy – stanowi składnik o właściwościach prze-
ciwzapalnych.

3.  Bromelainę – enzym naturalnie występujący w łodydze oraz 
owocach ananasa. Działa podobnie do NAC, dodatkowo zmniej-
sza ilość wydzieliny z nosa.

4.  Siarczan berberyny – substancja pozyskiwana z ekstraktów ro-
ślinnych np. berberysu. Pobudza system immunologiczny do wy-
twarzania makrofagów. Ponadto łagodzi miejscowy stan zapalny 
zatok przynosowych.

5.  Ekstrakt z korzenia lukrecji – roślinny surowiec, który zawiera 
związki z grupy saponin posiadające zdolność do rozrzedzania 
gęstej i zalegącej wydzieliny.

6.  Andrographis paniculata – brodziuszka wiechowata, roślina wyko-
rzystywana przez tradycyjną medycynę chińską. Obecne w roślinie 
substancje aktywne łagodzą objawy infekcji np. katar czy ból gardła. 
Wspomagają prawidłowe funkcjonowanie dróg oddechowych.

7.  Eleuterokok korzeń – (żeń-szeń syberyjski) wpływa na drogi odde-
chowe i zatoki, szczególnie w połączeniu z Andrographis paniculata.

8.  Ziele tymianku – popularny surowiec stosowany w preparatach 
na infekcje górnych dróg oddechowych. Działa rozluźniająco na 
gęstą wydzielinę produkowaną w trakcie stanu zapalnego.

Bogaty w składniki naturalne preparat Sinatrol stanowi idealne 
wsparcie dla zatok, a w sezonie wzmożonych infekcji wzmocni rów-
nież Twoją odporność!

zatoki 
szczękowe

zatoki 
czołowe

zatoki klinowe 
i komórki sitowe
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Chemia  
miłości
Jedni nie mogą spać, drudzy zmieniają się 
nie do poznania, jeszcze inni tracą kontakt 
z rzeczywistością. Zakochania każdy z nas 
doświadcza na swój sposób. Uczucie „mo-
tylków w brzuchu” nie bierze się znikąd. 
Warto pamiętać, że za reakcje naszego or-
ganizmu związane ze stanem zakochania 
odpowiedzialne są… hormony!

Stan miłosnego upojenia nie sprowadza 
się wyłącznie do narządu serca. Owszem, 
serce jest kulturowym symbolem uczuć 
i emocji, jednakże proces zakochania nie 
ogranicza się tylko do tego organu, jest 
znacznie bardziej skomplikowany! Odpowie-
dzialne za to mechanizmy biochemiczne ma-
ją bowiem swój początek w mózgu. Miłość 
to w dużej mierze wybuchowa mieszanka 
związków chemicznych, neuroprzekaźników, 
które przewodzą sygnały pomiędzy neuro-
nami. To one, wykonując wielką gonitwę 
wokół tak zwanego układu limbicznego, pro-
wadzą do narodzin wyjątkowego uczucia, 
które nazywamy stanem zakochania.

Miłość to nie tylko serce. To również 
mózg, układ nerwowy (jak wspomnieliśmy 
powyżej) oraz hormony. Zrównoważone 
działania układu nerwowego i hormonalne-
go współtworzą to wyjątkowe uczucie.

Ciekawostką jest, że zakochani zacho-
wują się irracjonalnie i impulsywnie. Nie pa-
nują nad tym, co robią i mówią, żyją w niejako 
narkotycznej obsesji, poddawani są 
burzliwym huśtawkom emocjonalnym, nad 
którymi nie mają żadnej kontroli.

JAK HORMONY ODDZIAŁUJĄ NA NASZĄ 
PSYCHIKĘ PODCZAS STANU ZAKOCHANIA?
Zauroczeniu towarzyszą hormony szczęścia 
i uzależnienia: endorfiny, serotonina oraz do-
pamina.

Endorfiny odpowiadają za  dobre samo-
poczucie i beztroski uśmiech. Powodują stan 
bliski euforii i są naturalnym środkiem znie-
czulającym. Poprawiają przepływ krwi w or-

ganizmie oraz utrzymują mózg w świetnej 
formie, wzmacniają układ immunologiczny, 
zwiększają wytrzymałość na ból, wpływają 
na poprawę pamięci, koncentracji, a także 
wzmagają zdolność kreatywnego myślenia. 

Serotonina poprawia nastrój i niweluje 
negatywne emocje, korzystnie wpływa na 
sen, potrzeby seksualne, apetyt, odczuwanie 
bólu i regulację temperatury organizmu.

Dopamina wpływa na poczucie zaanga-
żowania w miłosną relację i chęć poszukiwa-
nia wrażeń, jest źródłem przyjemności. 
Pod wpływem tych hormonów człowiek sta-
je się bardzo aktywny, jest przepełniony 
energią i chęcią do życia. Podwaja się jego 
wytrwałość i nie poddaje się w walce o uko-
chaną osobę.

Endorfiny, serotonina oraz dopamina na-
zywane są hormonami zakochania i zauro-
czenia. Ich poziom wzrasta wraz z pojawie-
niem się osoby, która obdarzamy uczuciem. 
Poziom ten jest jednak zmienny i niestabil-
ny, czego efektem jest często doświadczana 
huśtawka emocjonalna… Któż z nas nie pa-
mięta tych wahań? Jednego dnia jesteśmy 
szczęśliwi, a już następnego wpadamy 
w rozpacz…

HORMONY POŻĄDANIA…
Zanim jednak pojawi się zakochanie, więk-
szość z nas odczuwa pożądanie w stosunku 
do osoby, która wydaje nam się atrakcyjna. 
Proces ten również jest kontrolowany przez 
hormony. Na początku znajomości odczuwa-
my pragnienie fizycznej bliskości. Gdy spoty-
kamy odpowiednią osobę, budzą się intym-
ne pragnienia. Uczucia te są kontrolowane 
przez dwa hormony: testosteron u mężczyzn 
i estrogen u kobiet. Testosteron to źródło 
męskości, estrogen – źródło seksapilu. Te-
stosteron wywiera istotny wpływ nie tylko 
na męską, ale i żeńską seksualność. Uważa 
się, że odpowiada za poziom pożądania, 
podniecenia, a nawet liczbę i częstotliwość 
występowania fantazji erotycznych. Estroge-

ny natomiast dodają energii, zwiększają wy-
dolność organizmu, a także pozytywnie 
wpływają na układ krążenia. Ich odpowiedni 
poziom zabezpiecza przed zmianami dege-
neracyjnymi – np. osteoporozą czy wysusza-
niem śluzówek oraz podwyższa poziom kon-
centracji i poczucie komfortu psychicznego.

HORMONY, KTÓRE CZYNIĄ 
STAŁE ZWIĄZKI TRWAŁYMI…
W tworzeniu dojrzałego i trwałego związku 
pomagają wytwarzane przez organizm dwa 
hormony – oksytocyna oraz wazopresyna. 
Oba związki posiadają podobna strukturę 
chemiczną. Pomimo tego podobieństwa hor-
mony te charakteryzuje inne spektrum dzia-
łania.

Oksytocyna łagodzi stres i ból oraz działa 
uspokajającą i relaksująco. Jej zadaniem jest 
wywołanie skurczów macicy podczas poro-
du, pobudzenie instynktu macierzyńskiego 
u matek nowo narodzonych dzieci czy wspo-
maganie laktacji. Wydzielana jest także 
w czasie pocałunków, pieszczot oraz w cza-
sie kobiecego orgazmu. Mężczyznom oksy-
tocyna potrzebna jest w celu osiągnięcia 
erekcji, jednakże nadmiar tej substancji mo-
że skutecznie ją uniemożliwić.

Z kolei wazopresyna wytwarzana jest 
w chwilach stresowych. Przygotowuje ludzki 
organizm do walki lub ucieczki, być może 
również do stosunku seksualnego. Hormon 
ten nazywany jest ponadto cząsteczką wier-
ności. Wazopresyna, wydzielana również 
podczas fizycznego kontaktu powoduje, że 
stajemy się przywiązani do osoby, z którą 
jesteśmy i częściej pozostajemy jej wierni. 
Jeśli chcemy cieszyć się udanym związkiem 
mimo upływu lat, zadbajmy o to, aby w co-
dziennych kontaktach z ukochaną osobą 
występowały czułe gesty. Bliskość fizyczna 
pomaga rozwinąć i utrzymać związek – każ-
dy z nas potrzebuje emocjonalnego i fizycz-
nego dotyku…

Szczęśliwych walentynek!
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Markowa Poliklinika Śmiechu
Drodzy Czytelnicy Markowej Apteki, jak powszechnie wiadomo, apetyt wzrasta w mia-

rę jedzenia. Podobnie jest z endorfinami: im wyższy ich poziom, tym większą mamy 

ochotę na powtórzenie bodźca, który pobudził ich wydzielanie. A więc im więcej en-

dorfin, tym większy na nie mamy apetyt. I tak jest w kółko.

☺ Im więcej uśmiechu, tym więcej szczęścia, zatem zapraszamy do wspólnego pobu-

dzania hormonu szczęścia. Gdy problem ze wzwodem
i męczy podagra,
L-arginina
zadziała jak Viagra.

Na męskość i siłę,
by fikać do rana,
L-arginina –
to Twoja wygrana.

Gdy wdziękiem Cię kusi 
zbyt młoda dziewczyna,
zapomnij o latach,
jest L-arginina!

Gdy plemnik leniwy
i płodność za mała,
L-arginina –
to rzecz doskonała!

Greenpoincki Don Juan
obejdzie się smakiem,
bo z L-argininą –
Ty będziesz kozakiem!

I kiedy sprawdzianu
nadejdzie godzina,
zadziała jak proca – 
L-arginina!

Już Święty Walenty
drapie się po głowie,
skąd w Was ta jurność,
najmilsi panowie?

Lecz L-arginina –
nie tylko na chuć, 
zażywaj suplement,
by dobrze się czuć.

Mieć niskie ciśnienie
i cukier jak zdrowy,
z L-argininą –
choroby masz z głowy!

Kobieta w życiu jest jak Anioł Stróż.
„Anioł” przed ślubem, „Stróż” po ślubie.

Często tak bywa, że zakochujemy się 
w niewłaściwych osobach: to dlatego, że 
Amor nosi łuk i strzały, a nie zestaw testów 
psychologicznych.

Czy to prawda, że miłość jest ślepa? – syn 
pyta ojca.

– Tak, ale za to małżeństwo jest świet-
nym okulistą.

Jaka choroba jest najbardziej niebez-
pieczna?

– Miłość, bo od razu kładzie do łóżka…

Jakie jest lekarstwo na miłość od pierw-
szego wejrzenia?

– Spojrzeć drugi raz…

Kiedy uprawiasz seks i płacą ci za to, to 
jest praca.

Kiedy uprawiasz seks i nie płacą ci za to 
– to jest hobby.

Kiedy uprawiasz seks i płacisz za to – to 
jest odpoczynek.

Przychodzi smutny facet do apteki. Kupu-
je paczkę prezerwatyw, płaci. 

Kulturalnie staje z boku i zaczyna rwać 
opakowanie, po czym wrzuca wszystko do 
kosza. 

Mówi zrezygnowany do zdziwionych ko-
lejkowiczów i farmaceutki:

–  No cóż... dokładnie w ten sam sposób 
rzuciłem w zeszłym roku palenie...
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