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Żelazo
Mikro-elementy i makroelementy są to pierwiastki chemiczne znaj-
dujące się w bardzo małych (tzw. śladowych) ilościach w organi-
zmach roślinnych i zwierzęcych. Pomimo ich ograniczonego wystę-
powania są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania nasze-
go organizmu. 

Niedobór lub nadmiar tych pierwiastków może prowadzić do za-
burzeń fizjologicznych. Podstawą podziału na mikro- i makroelemen-
ty jest ilość pierwiastka niezbędna do prawidłowego funkcjonowania 
organizmu człowieka. 

„Makroelementy to pierwiastki, które stanowią nie mniej niż 
0,01% suchej masy każdego organizmu”. Zalicza się do nich: wapń, 
magnez, sód, chlor, żelazo oraz siarkę. 

Mikroelementy natomiast są to pierwiastki występujące w organi-
zmach w ilości pomiędzy 0, 01–0, 00001% suchej masy. Wśród mikro-
-elementów znajdziemy: miedź, jod, fluor, cynk, mangan, chrom oraz selen. 

Jednym z najważniejszych makroelementów jest żelazo. Warto się 
zapoznać z funkcją tego pierwiastka, gdyż jest ona jedną z najważniej-
szych w ustroju człowieka. 

Żelazo należy do najlepiej poznanych składników pokarmowych. Po-
stęp badań nad tym pierwiastkiem i jego rolą w prawidłowym funkcjono-
waniu organizmu wynika przede wszystkim z powszechnych na całym 
świecie niedoborów żelaza i związanych z tym faktem zmian chorobowych. 

Żelazo to pierwiastek często występujący w przyrodzie i praktycznie 
niezbędny do prawidłowego funkcjonowania naszego ciała. Jest nie tyl-
ko cennym składnikiem mineralnym, ale również spełnia bardzo wiele 
ważnych funkcji w organizmie człowieka. 

Przede wszystkim wchodzi w skład hemoglobiny, która odpo-
wiedzialna jest za transport tlenu. 

Żelazo wpływa również na prawidłowy wzrost, rozwój i regenera-
cję tkanek. Jest doskonałym stymulatorem odporności, eliminuje uczu-
cie znużenia i zmęczenia.

Mała ilość żelaza w organizmie może wynikać z nieprawidłowej 
diety, złego odżywania i zaniedbania, co ma związek z niewłaściwym 
trybem życia, brakiem ruchu i aktywności fizycznej. 

Całkowita ilość żelaza u dorosłej osoby wynosi od 3 do 5 g, w zależ-
ności od płci i wieku. 

Żelazo wydalane jest wraz z kałem, moczem, a także podczas pocenia 
się. Większe wydalanie żelaza z organizmu może być wynikiem krwawie-
nia, np. menstruacyjnego. Żelazo utracone każdego dnia musi być uzu-
pełniane, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Dobrze 
zbilansowana dieta dostarcza wystarczającej ilości żelaza. 

W dzisiejszych czasach jednak mamy coraz mniej czasu na przygo-
towywanie pełnowartościowych i urozmaiconych posiłków. Ponadto 
siedzący tryb życia spowodował, że jemy mniej niż dawniej. Zmniejszo-
na zawartość żelaza przyjmowanego z pożywieniem oznacza, że coraz 
więcej ludzi potrzebuje go w postaci regularnego suplementu.

Ponadto większe ilości tego pierwiastka potrzebne są w okresach 
zwiększonego zapotrzebowania na żelazo, np. w czasie ciąży, karmie-
nia piersią, intensywnego uprawiania sportów wytrzymałościowych 
czy podczas regularnego oddawania krwi.

Podsumowując, żelazo pełni następujące funkcje: 
  Układ krwionośny
W organizmie żelazo wiąże się z wieloma białkami. Ta specyficzna 

forma występowania żelaza jest ważna z dwóch powodów. Żelazo 
w formie wolnej jest toksyczne dla organizmu. Natomiast w formie 
związanej pełni wiele ważnych funkcji. W czerwonych krwinkach że-

lazo występuje w formie związanej z białkiem hemoglobina. W tkan-
kach mięśniowych jest składnikiem mioglobiny. Żelazo stanowi rów-
nież niezbędny element tzw. centrów aktywnych wielu enzymów, które 
kontrolują biologiczne funkcje organizmu. 

  Układ odpornościowy
Żelazo jest niezbędne do prawidłowej funkcji układu odpornościo-

wego. Zadaniem tego makroelementu jest zapewnienie prawidłowego 
dojrzewania komórek tego układu oraz odpowiedniej ich ilości. Żelazo 
korzystnie wpływa na naszą odporność, dzięki czemu nie jesteśmy 
podatni na działanie różnego rodzaju czynników zewnętrznych.

  Układ nerwowy
Odpowiednia ilość żelaza w organizmie wpływa na utrzymanie 

zdolności intelektualnych na prawidłowym poziomie. Redukuje także 
uczucie zmęczenia i znużenia podczas wykonywanych czynności inte-
lektualnych. Żelazo wspomaga zapamiętywanie, uwagę, szybkość 
percepcji I wysławianie się.

JAKIE SA ŹRÓDŁA tego drogocennego makroelementu? 
Żelazo występuje w dwóch formach. Są to: żelazo hemowe i nie-

hemowe. 
Żelazo hemowe znajduje się w produktach pochodzenia zwierzę-

cego, takich jak mięso (zwłaszcza czerwone, ale także drób, wątroba), 
ryby, żółtka jaj.

Żelazo niehemowe jest formą występującą w produktach roślin-
nych. Zaliczamy do nich zielone warzywa, pieczywo i produkty pełno-
ziarniste, kakao.

Żelazo jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszego 
ustroju. Aby zapewnić odpowiednią jego ilość, należy zadbać o prawidło-
wą dietę, bogatą w produkty, które są źródłem tego makroelementu. 
Pamiętajmy jednak, że niektóre pokarmy, spożywane w tym samym cza-
sie co suplementy zawierające żelazo lub pokarmy będące jego źródłem, 
mogą wpłynąć na jego wchłanianie z przewodu pokarmowego. 

Dieta ma wpływ na przyswajalność żelaza. Oto niektóre przy-
kłady, które warto zapamiętać:
1. Związki zwiększające wchłanianie żelaza:
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Drodzy Czytelnicy… Z okazji Walentynek pragniemy Państwu przy-
pomnieć, że o serce należy dbać codziennie. Żelazo jest jednym z czyn-
ników, które zapewniają prawidłowy skład i funkcje krwi, bez której ta 
ważna pompa nie mogłaby pełnić swojej roli. 

Pamiętajmy więc, że żelazo to nasz przyjaciel i zadbajmy o  jego 
obecność w naszej diecie! 
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Luty to czas miłości. 
Luty to również miesiąc obfitujący w pogo-
dowe niespodzianki... Od siarczystego mro-
zu po długie, ponure i deszczowe dni.
Załoga Markowej Apteki pragnie powitać 
Państwa w Nowym Roku. Mamy nadzieję, 
że każdy z Was spogląda w przyszłość z na-
dzieją i humorem. 

Bardzo sobie cenimy Państwa zaangażo-
wanie i fakt, że korzystają Państwo ze wszyst-
kich możliwości kontaktu z naszą Apteką. 

Stronę internetową przygotowaliśmy spe-
cjalnie z myślą o Was i Waszych rodzinach. 
Zdajemy sobie sprawę, że czas jest na wagę 
złota, dlatego też pragnęliśmy stworzyć Apte-
kę, która będzie źródłem pomocy, informacji 
oraz wiedzy medycznej, zarówno w czasie oso-
bistych wizyt, jak również w świecie wirtual-
nym, który niejednokrotnie stanowi doskonałą 
alternatywę dla zabieganych pacjentów.

Na naszej stronie internetowej znajdą 
Państwo wszystkie dotychczasowe wydania 
magazynu Markowej Apteki oraz wiele in-
nych, ciekawych artykułów, które mogą 
okazać się przydatnym źródłem informacji. 
Za pośrednictwem strony internetowej mo-
gą Państwo również zamówić leki i  suple-
menty, których wysyłka zajmuje nie dłużej 
niż kilka dni.

Drodzy pacjenci i przyjaciele Apteki Marko-
wej, jeszcze raz bardzo dziękujemy za pomoc, 
zaangażowanie, chęć współpracy i miłe słowa. 

W poradniku Markowej Apteki za każdym 
razem znajdziecie Państwo wiele ciekawo-
stek ze świata medycznego, porad lekarskich 
oraz opinii farmaceutów, a także wskazówek 
dietetycznych i informacji na temat przeróż-
nych leków i suplementów.

Mamy nadzieję, że lutowe wydanie po-
radnika Markowej Apteki da Państwu nie tyl-
ko możliwość poszerzenia wiedzy medycznej 
i zasięgnięcia informacji dotyczących leków 
oraz chorób, ale będzie także źródłem radości 
i uśmiechu. 

Luty kojarzy się nam przede wszystkim 
z Walentynkami. Jest to miesiąc pełen uczuć, 
miłości i  radości. Symbolem tego miesiąca 
jest serce, którego zadaniem jest pompowa-
nie odżywczej krwi. 

Pamiętajmy, że nasza dieta ma ogromny 
wpływ na dobry stan układu sercowo-na-

czyniowego. W tym numerze postanowiliśmy 
zamieścić artykuł na temat roli bardzo dobrze 
nam wszystkim znanego makroelementu 
– żelaza. 

Jest ono niezbędne do wielu procesów 
utrzymujących nas przy życiu. Z lektury Mar-
kowej Apteki dowiecie się Państwo jakie są 
źródła żelaza oraz czy warto przyjmować su-
plementy diety zawierające ten pierwiastek. 

Luty to również zalewająca nas fala uczuć, 
a jak wiadomo, pozytywne emocje są wyni-
kiem działania endorfin na nasz organizm. 

Promienny uśmiech od ucha do ucha, 
uczucie przyjemności i  zrelaksowania – to 
efekt działania endorfin popularnego hormo-
nu szczęścia.

Naukowo udowodniono, że każdy z nas 
wytwarza endorfiny. Najbardziej pierwotny 
obszar mózgu jest przystosowany do produk-
cji tego hormonu. To zaś oznacza, że każdy 
z nas wytwarza je podczas najmniejszego na-
wet wysiłku fizycznego. Endorfiny działają 
także przeciwbólowo… 

Gdy wkoło zima zła, wielu z nas ma ten-
dencje do spędzania długich, chłodnych wie-
czorów w domu i rozkoszowania się przygoto-
wanym w domu posiłkiem. Aby jednak móc 
swobodnie cieszyć się przysmakami w  ro-
dzinnym gronie, należy zadbać o układ po-
karmowy. Jest na to wiele sposobów, a jedny-
mi z  najważniejszych są kontrola lekarska 
i profilaktyka. W związku z tym, że dla wielu 
z nas cały proces wydaje się bardzo skompli-
kowany, postanowiliśmy zadać kilka pytań 
specjaliście gastroenterologii doktorowi Bed-
narkowi. Udzielił on nam niesamowicie waż-
nych i przydatnych porad, które z przyjemnoś-
cią prezentujemy Państwu w walentynkowym 
wydaniu poradnika Markowej Apteki. 

Walentynki, zwane także dniem zakocha-
nych, to święto, podczas którego okazujemy 
swoje uczucia osobie szczególnie bliskiej na-
szemu sercu – naszej drugiej połówce lub 
komuś, w kim jesteśmy zakochani. Dla jed-
nych jest to najwspanialsze święto w roku, 
dzień, podczas którego mogą pokazać jak 
bardzo kochają lub wyznać swoje skrywane 
uczucie, dla innych zaś jest to moment, gdy 
uświadamiają sobie swoją samotność. Ta 

może niestety prowadzić do depresja oraz 
nadużywania alkoholu. 

Problem depresji oraz uzależnień jest 
bardzo często przemilczany, dlatego też za-
prosiliśmy do rozmowy doktor Małgorzatę 
Witek, która wśród polonii Amerykańskiej 
jest bardzo dobrze znaną specjalistką psy-
chiatrii. Dzięki tej niezwykle inspirującej roz-
mowie dowiecie się Państwo wszystkiego na 
temat uzależnień. 

Alkoholizm jest chorobą bardzo demokra-
tyczną. Dotyka zarówno ludzi młodych jak 
i tych w podeszłym wieku, ludzi o wysokim 
statusie społecznym oraz biednych, w jedna-
kowym stopniu dotyczy wykształconych, ko-
biet i mężczyzn. 

Naszym celem jest dostarczenie rzetel-
nej wiedzy na temat choroby alkoholowej 
i  jej leczenia oraz ewentualnych problemów, 
które można napotkać na drodze wychodze-
nia z choroby alkoholowej oraz innych uzależ-
nień. Pragniemy podzielić się z Państwem wie-
dzą na temat tej poważnej choroby. 

Drodzy Czytelnicy… 
…dziękujemy bardzo za zaufanie, którym 

nas obdarzyliście. Mamy nadzieję, że kolejne 
wydanie Markowego magazynu będzie źród-
łem przydatnej wiedzy oraz radości. 

Zapraszamy do lektury! 
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► Dziękujemy bardzo za poświecenie nam 
czasu. Zanim przejdziemy do wiedzy szczegóło-
wej, czy mógłby nam pan doktor powiedzieć, 
jakie są główne objawy schorzeń przewodu po-
karmowego i kiedy należy zgłosić się do lekarza? 

Objawy różnią się w zależności od organu, 
w którym ma miejsce proces chorobowy. Jeśli 
bierzemy pod uwagę górny odcinek przewodu 
pokarmowego, to głównymi objawami będą 
mdłości, wymioty, problemy z  przełykaniem, 
ból nadbrzusza, brak apetytu oraz uczucie peł-
ności i sytości nawet po niewielkim posiłku. 

Objawy chorób dolnego odcinka przewodu 
pokarmowego to przed wszystkim kłopoty 
z wypróżnianiem, biegunka, krew w stolcu oraz 
ból podbrzusza. 

Rownież w przypadku niezamierzonej utra-
ty masy ciała pacjent powinien się jak najszyb-
ciej skonsultować z lekarzem. 

► Jakie są przyczyny powstawania gazów 
jelitowych? Czy jest to objaw choroby? 

l len li n ie n
jelitowych, może być zarówno objawem choroby 
jak i wynikiem naszej diety lub stylu życia. Źród-
łem gazów jelitowych mogą być, połknięte powie-
trze, produkty metabolizmu bakteryjnego będące 
efektem obecności niestrawionych resztek po-
karmowych w jelicie, mechaniczna blokada, spo-
wolniony metabolizm lub specyficzne pokarmy. 

Jak już wcześniej wspomniałem, nadmiar 
gazów jelitowych nie musi być objawem toczą-
cego się procesu chorobowego. Jednak w przy-
padku, gdy jest on przyczyną dyskomfortu, 
warto udać się do lekarza. 

► Czym są endoskopia i kolonoskopia? 
Badanie endoskopowe umożliwia nam kon-

trolę górnego odcinka przewodu pokarmowego, 
czyli przełyku, żołądka oraz dwunastnicy (pierw-
szy odcinek przewodu pokarmowego). 

W zależności od wyniku badania możemy 
rozpocząć leczenie lub zlecić dodatkowe anali-
zy potwierdzające diagnozę. 

Kolonoskopia natomiast to procedura pole-
gająca na wprowadzeniu długiej, elastycznej, 
wąskiej tuby (kolonoskopu), na której końcu 
jest umieszczona kamera. Dzięki temu badaniu 
możemy ocenić stan dolnego odcinka przewodu 
pokarmowego, czyli okrężnicy oraz odbytnicy. 
W trakcie tego badania możemy również usu-
nąć polipy, jeśli takowe istnieją, dzięki czemu 
zmniejsza się ryzyko rozwoju raka okrężnicy. 

► Wspomniał pan doktor o kolonoskopii 
jako metodzie diagnostyki raka jelita grube-
go. Czy mógłby nam pan powiedzieć więcej 
na temat tej choroby? Jakie są czynniki ryzyka 
oraz objawy? 

Rak jelita grubego najczęściej występuje 
u osób po 50 roku życia. Podczas gdy diagno-
styka prewencyjna (tzw. screening) przyczyniła 
się do znacznego ograniczenia częstości wystę-
powania raka okrężnicy u osób, u których zo-
stały zdiagnozowane polipy je lita grubego, to 
wśród populacji ogólnej (w grupie wiekowej 

l ni e
niestety uległa zwiększeniu. 

Zaleca się screening w  wieku 50 lat, jeśli 
osoba nie ma żadnych niepokojących objawów 
oraz czynników ryzyka wystąpienia raka jelita 
grubego. Afroamerykanie powinni rozpocząć 
n le ie l i e i -

szonym ryzykiem rozwoju zmian polipowych 
u osób młodych. 

Czynniki ryzyka rozwoju choroby nowo-
tworowej to: 

i li -
godnych guzków wrastających do światła 
jelita; 

i nie
jelita grubego u pacjenta lub jego rodziny; 

nie e ni ie -
-Crohna lub wrzodziejącego zapalenia 
jelita grubego; 

nni i ene ne
Dodatkowe czynniki ryzyka to: 

ie e
l l lenie ie

Czynniki protekcyjne (ochronne) to:
n i n

ie e i
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Jeśli znajdujesz się w grupie podwyższone-
go ryzyka raka jelita grubego Twój doktor zaleci 
przeprowadzenie badań przesiewowych jeszcze 
przed 50. rokiem życia oraz częstszą kontrolę. 

Osobom bez czynników ryzyka, jeśli po-
czątkowa, przesiewowa kolonoskopia nie 
ujawni żadnych patologicznych zmian, zaleca 
się powtórzenie badania przesiewowego w cią-
gu 10 lat, przy założeniu, że żadne nowe obja-
wy się nie pojawią. Wszelkie nieprawidłowe 
wyniki badań oraz dalsze postępowanie i diag-
nostyka zostają szczegółowo wytłumaczone 
i omówione podczas wizyty. 

Objawy, które powinny nas zaalarmować 
i zmotywować do umówienia wizyty lekarskiej, 
to krwawienie z  odbytu i  zmiany rytmu wy-
próżnień. Niestety w większości przypadków 
nie obserwuje się żadnych zmian, co przyczy-
nia się do opóźnionego wystawienia diagnozy.

Chciałbym podkreślić, że rak jelita grubego 
jest jedynym rodzajem nowotworu, któremu 
można zapobiec poprzez wykonanie prostego, 
dość nieinwazyjnego testu przesiewowego. Po-
n eli e e li-
pów, które mogą być widoczne i usunięte pod-
czas kolonoskopii. 

Warto pamiętać, że przekształcenie się po-
lipów jelita grubego w raka może trwać na-
wet 10 lat. Jeśli wszelkie zmiany polipowe zo-
staną usunięte przed upływem tego czasu, jest 
duża szansa na zahamowanie rozwoju zmian 
rakowych. 

Kolonoskopia ratuje życie. 
ie n e -

je się wystąpienie zmian polipowych podczas 
pierwszej kolonoskopii. Tylko 5% pacjentów 

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

Choroby przewodu 
pokarmowego  

OBJAWY, ROZPOZNANIE I LECZENIE

Dr Karl Bednarek był na tyle uprzejmy, by podzielić się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. Praktykuje on w rejo-
nie Nowego Jorku. Niezmiernie nam miło, że możemy zaprezentować Państwu naszą rozmowę z doktorem w lutowym 
wydaniu magazynu Markowej Apteki.
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z tej grupy zachoruje na raka jelita grubego, pod 
warunkiem że polipy zostaną usunięte. 

Mimo powszechnie dostępnej kolonosko-
pii, w  Stanach Zjednoczonych stwierdza się 
ponad 150 000 nowych przypadków raka 
okrężnicy w  ciągu roku. Jakość kolonoskopii 
odgrywa istotną rolę w  zapobieganiu choro-
bom nowotworowym. Częstość wykrywalności 
gruczolaków (ADR) jest zależna od przeprowa-
dzającego badanie. Dlatego ważne jest znale-
zienie specjalisty, który ma doświadczenie 
w wykonywaniu takiego badania.

 
►  Panie Doktorze, jednym z  najczęst-

szych problemów, z którymi borykają się pa-
cjenci jest choroba refluksowa. Jaki jest me-
chanizm tej choroby? 

Choroba refluksowa przełyku (GERD) wy-
stępuje, gdy treść żołądka wraz z kwasami żo-
łądkowymi cofa się do przełyku. Zawartość 
refluksu może podrażniać błony śluzowe prze-
łyku i przyczyniać się do pojawienia się specy-
ficznych objawów GERD. 

Zarówno zarzucanie treści pokarmowej jak 
i  zgaga są typowymi objawami związanymi 
z układem pokarmowym i wielu z nas może ich 
od czasu do czasu doświadczać. 

Pacjenci mogą również odczuwać ból 
w klatce piersiowej, ból przy połykaniu, trudno-
ści w połykaniu, nudności i/lub uczucie pełnoś-
ci w gardle podczas połykania (tzw. Globus). 
Jeśli objawy te występują trzy lub więcej razy 
w tygodniu zaleca się wizytę u lekarza. 

Do nietypowych objawów choroby relfuk-
sowej możemy zaliczyć choroby zębów i dzią-
seł, problemy z zatokami czy uczucie pełności 
w  uszach. Niektórzy zgłaszają kaszel, który 
może przypominać ataki astmy. 

W większości przypadków choroba refluk-
sowa może być kontrolowana zmianą stylu 
życia oraz lekami dostępnymi bez recepty. 
Rzadko zdarza się, że objawy są tak uporczywe, 
że należy zastosować leki na receptę lub zabieg 
chirurgiczny. 

U około 15% pacjentów cierpiących z po-
wodu refluksu diagnozuje się stan zapalny zna-
ny jako przełyk Barretta. Jest on wynikiem dłu-
gotrwałego podrażnienia błony śluzowej prze-
łyku przez kwasy żołądkowe. 

Stres wywołany chronicznym stanem za-
palnym i kontaktem z kwaśnymi treściami żo-
łądkowymi przyczynia się do zmiany komórek 
w dolnej części przełyku. Zmiany te wiążą się 
z umiarkowanym ryzykiem raka przełyku i po-
winny być regularnie monitorowane przez le-
karza gastroenterologa. 

► Czym jest choroba wrzodowa i czy jest 
ona niebezpieczna? 

Wrzód trawienny jest to ubytek w błonie 
śluzowej żołądka lub dwunastnicy. Osoby, któ-
re przyjmują leki z grupy niesteroidowych le-
ków przeciwzapalnych, takich jak ibuprofen 
lub aspiryna, są szczególnie narażone na wy-
stąpienie tej przypadłości. Dodatkowo czynni-
kiem ryzyka rozwinięcia się choroby wrzodo-
wej jest zakażenie bakterią Helicobacter pylori. 

Objawami choroby wrzodowej są tępy ból 
lub uczucie pieczenia w żołądku (najczęstszy 
objaw), mdłości oraz wymioty. 

Leczenie choroby wrzodowej to przede 
wszystkim unikanie leków, których stosowanie 
przyczynia się do rozwoju schorzenia oraz sto-
sowanie leków zobojętniających kwas żołądko-
wy, a także antybiotykoterapia (w przypadku 
zakażenia H. pylori). 

W niektórych przypadkach nieleczone wrzo-
dy mogą być przyczyną krwawienia. 

Jeśli objawy utrzymują się przez okres dłuż-
szy niż dwa tygodnie (mimo stosowania leków 
bez recepty), należy udać się do lekarza, gdyż 
niektóre wrzody mogą być zmianami nowo-
tworowymi. Jeśli objawy ustępują w  wyniku 
leczenia samodzielnego, jednak nawracają co 
jakiś czas, również należy zasięgnąć opinii le-
karza, ponieważ mogą być one oznaką poważ-
nego, toczącego się procesu patologicznego. 

Pamiętajmy, ze nie należy kontynuować 
samodzielnego leczenia choroby wrzodowej 
przez okres dłuższy niż dwa tygodnie!

► Hemoroidy. 
Hemoroidy to poszerzone żyły odbytnicy. 

Są położone podśluzówkowo w dolnej części 
odbytnicy oraz w kanale odbytu. 

W zależności od ich umiejscowienia wyróż-
nia się żylaki zewnętrzne oraz żylaki wewnętrz-
ne. Oba rodzaje hemoroidów często współist-
nieją ze sobą. 

Wewnętrzne żylaki odbytu pokryte są bło-
ną śluzową odbytnicy pozbawioną unerwienia 
bólowego. Dlatego też rozwojowi tego typu 
żylaków rzadko towarzyszy ból. 

Hemoroidy zewnętrzne wywołane są przez 
pofałdowanie skóry w okolicach odbytu. Poło-
żone są pod błoną śluzową kanału odbytu. 

Hemoroidy wewnętrzne mogą wypadać 
poprzez odbyt jednak w większości tych przy-
padków pacjent może samodzielnie wycofać 
wysunięty hemoroid. Wypadnięte hemoroidy 
mogą powodować ból i dyskomfort. Większość 
przypadków hemoroidów może być wyleczona 
lekami bez recepty (takimi jak kremy, maści 
i czopki, które mogą być stosowane zewnętrz-
nie lub wewnętrznie) lub domowymi zabiega-
mi, jednak w przypadku przedłużającego się 
procesu leczenia stosuje się interwencję chirur-
giczną. 

Do najczęstszych objawów hemoroidów 
należą swędzenie, dyskomfort lub jasnoczer-
wona krew w stolcu, na papierze toaletowym 
lub w muszli klozetowej po wypróżnieniu. 

Jak już wcześniej wspomniałem, skuteczną 
terapią hemoroidów jest dieta, duża ilość błon-
nika oraz leki dostępne bez recepty, takie jak 
środki zmiękczające kał oraz środki na zaparcia 
(zaparcia są jedną z głównych przyczyn hemo-
roidów). 

JEŚLI WYSTĄPI KRWAWIENIE NALEŻY NIE-
ZWŁOCZNIE ZGŁOSIĆ SIĘ DO LEKARZA!

 
► Dziękuję bardzo! Na zakończenie na-

szej rozmowy, chciałbym zadać ostatnie py-
tanie. Nie rozmawialiśmy jeszcze o trzustce. 

Czy może nam Pan powiedzieć coś więcej na 
temat tego narządu? Czy są jakieś istotne 
choroby o których powinniśmy wiedzieć? 

Trzustka jest narządem znajdującym się za 
żołądkiem w pobliżu jelita cienkiego. Jej podsta-
wową funkcją jest produkcja insuliny, enzymów 
trawiennych oraz innych ważnych hormonów. 

Najczęstszymi chorobami trzustki są stany za-
palne, ostre i przewlekłe, cysty oraz rak trzustki. 

Istnieją dwa typy zapaleń trzustki: 
Ostre zapalenie trzustki rozwija się szyb-

ko. Może również się szybko zakończyć, bez 
pozostawienia trwałego ubytku na zdrowiu. 
Czasami jednak wiąże się z poważnymi powi-
kłaniami, dlatego też konieczne jest zgłoszenie 
się do lekarza i przeprowadzenie odpowiedniej 
diagnostyki. 

Przewlekłe zapalenie trzustki natomiast 
jest trwałe. Wydaje się być mniej intensywne 
niż ostre zapalenie trzustki, jednakże w związ-
ku z tym, że jest to proces przewlekły, mogą 
pojawić się trwałe zmiany (zwapnienia i  bli-
zny), które skutkują chronicznymi bólami brzu-
cha. Przedłużający się proces chorobowy może 
powodować ropnie, problemy z wchłanianiem 
substancji pokarmowych, cukrzycę lub choro-
bę nowotworową. 

Do najczęstszych przyczyn zapalenia trzust-
ki zaliczymy: kamicę żółciową, alkohol (ponad 

i i i -
glicerydów, wapnia oraz palenie papierosów. 

Zapalenie trzustki, którego przyczyną jest 
kamica żółciowa musi być zdiagnozowane i le-
czone w trybie natychmiastowym. 

Torbiele trzustki… 
Większość torbieli jest łagodna. Jest to struk-

tura przypominająca balon, która może być 
wypełniona płynem. Torbiele mogą występo-
wać w różnych narządach, również w trzustce. 
Niektóre torbiele trzustki niosą ryzyko choroby 
nowotworowej, dlatego też muszą być pod do-
kładną kontrolą lekarską. 

Rak trzustki jest niestety bardzo trudny do 
zdiagnozowania na wczesnym etapie jego roz-
woju. Najczęściej rozpoznaje się go w momen-
cie wystąpienia objawów, kiedy proces nowo-
tworowy jest już niezwykle trudny do zatrzy-
mania. 

Niektóre czynniki genetyczne, występowa-
nie raka trzustki w rodzinie pacjenta oraz cuk-
rzyca mogą pomóc we wczesnym zdiagnozo-
waniu raka, jednak w dalszym ciągu nie istnie-
je skuteczne badanie przesiewowe. 

W związku z tym, że jest to nowotwór bar-
dzo groźny, trwają badania nad opracowaniem 
skuteczniej metody badania screeningowego.

► Dziękuję bardzo za rozmowę.  

W razie dodatkowych pytań prosimy 
o kontakt z naszym ekspertem:

Dr Karl T. Bednarek, MD
specjalistą gastroenterologiem

n n e l n

el
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Zaparcia to stan spowolnionej pracy jelit, 
który objawia się bolesnym i utrudnionym 
procesem wypróżniania. 

Zaparcia występują wtedy, gdy przez dłuż-
szy czas treść jelitowa pozostaje w  obrębie 
przewodu pokarmowego. Za prawidłowe uwa-
ża się oddawanie stolca raz dziennie (codzien-
nie), ale w praktyce do osób o prawidłowym 
wypróżnianiu się można jeszcze zaliczyć te, 
które mają wypróżnienia co najmniej 3  razy 
w tygodniu, pod warunkiem że oddawany sto-
lec ma prawidłową konsystencję, barwę oraz 
objętość, a więc i wagę.

Problem z zaparciami może utrzymywać się 
tygodniami lub występować sporadycznie. Nie-
zależnie od tego, jak długo się zmagamy z za-
parciami, jest to sytuacja niezwykle nieprzy-
jemna i stresująca. 

Istnieje wiele przyczyn zaparć. Są to miedzy 
innymi: stres, skutki uboczne leków, zespół je-
lita drażliwego, otyłość czy brak aktywności 
fizycznej. 

Jedną z najczęstszych przyczyn (dodatko-
wo łatwą do skorygowania) jest dieta ubogo 
resztkowa, charakteryzująca się niską zawar-
tością błonnika.

Dieta bogata w błonnik, ćwiczenia fizyczne, 
picie dużej ilości płynów oraz spożywanie wie-
lu warzyw i owoców to jedne z najskuteczniej-
szych naturalnych form leczenia problemów 
z defekacją. 

W natłoku spraw każdy z nas zapomina, że 
styl życia ma ogromny wpływ na stan naszego 
zdrowia. 

Przedstawiamy Państwu TRZY MAŁE KROKI 
w walce z zaparciami:

Pierwszym krokiem w kierunku swobod-
nego wypróżniania się jest aktywność fizyczna. 
Półgodzinny spacer jest zalecany każdemu: 
osobom młodym, w podeszłym wieku, a także 
kobietom w ciąży. Ruch przyspiesza transport 
pokarmu w  jelicie, dzięki czemu ułatwia wy-
próżnianie się. Codzienny ruch na świeżym 
powietrzu ma niezwykle korzystny wpływ na 
nasz organizm. 

Drugi krok wydaje się banalnie łatwy, lecz 
właśnie on przysparza większości z nas najwięk-
szych trudności. Sytuacje stresowe mogą w znacz-
nym stopniu spowolnić pracę jelit. W dzisiej-
szych czasach stres wydaje się nieunikniony, 
dlatego też warto wspomóc się technikami 
relaksacyjnymi, odpowiednimi suplementami 
lub w kryzysowych sytuacjach zasięgnąć po-
mocy specjalisty i farmaceutów.

Trzeci krok uwzględnia to stosowanie na-
turalnych środków przeczyszczających. Po tra-
dycyjne leki dostępne w aptece powinniśmy 
sięgać tylko sporadycznie, gdyż ich długotrwa-
łe stosowanie może paradoksalnie nasilić za-

parcia (dzieje się tak, ponieważ organizm przy-
zwyczaja się do leku i  naturalnie spowalnia 
pracę jelit). 

Dlatego też najlepiej jest zdać się na matkę 
naturę, gdyż w przeciwieństwie do leków synte-
tycznych, leki na bazie ziół i substancji naturalnych 
nie przyczyniają się do spotęgowania zaparć. 

Błonnik pokarmowy (inaczej nazywany 
włóknem pokarmowym) to grupa związków 
chemicznych (węglowodanów) opornych na 
działanie enzymów trawiennych w przewodzie 
pokarmowym człowieka.

Ponieważ często grupę tych związków 
określa się jako substancje resztkowe lub ba-
lastowe (czyli wydalane z kałem), dietę o dużej 
zawartości błonnika nazywa się odwrotnie, 
czyli bogato resztkową.

Włókno pokarmowe jest mieszaniną związ-
ków o różnej strukturze i właściwościach che-
micznych. Dzieli się je również ze względu na 
właściwości w  przewodzie pokarmowym na 
rozpuszczalne i nierozpuszczalne w wodzie:

nni ln ie el l -
za, hemiceluloza, lignina),

nni nie ln ie e -
tyna).

ROLA BŁONNIKA:
Powoduje uczucie sytości. Pożywienie 

bogate w błonnik ma dużą objętość i wywołuje 
(podobnie jak produkty zawierające skrobię) 
uczucie sytości. Z tego względu przy planowa-
niu diet odchudzających uwzględnia się spo-
żywanie nie tylko dużych ilości warzyw, ale 
i owoców (chociaż są bardziej kaloryczne od 
warzyw). Poza tym błonnik nierozpuszczalny 
wpływa na zwiększenie wydzielania soków 
trawiennych i pobudza ukrwienie jelit.

Zmniejsza poziom cholesterolu we krwi. 
Składniki błonnika, takie jak beta-glukany czy 
pektyny, wpływają na metabolizm cholesterolu 
przez wiązanie kwasów żółciowych, a spowo-
dowana nimi lepkość w  jelicie zmniejsza re-
sorpcję zwrotną tych kwasów i  zwiększa ich 
wydalanie z kałem. Zmusza to wątrobę do do-
datkowej produkcji kwasów żółciowych z cho-
lesterolu. Tym samym zmniejsza się stężenie 
cholesterolu w ustroju.

Czym jest błonnik witalny?
Od jakiegoś czasu dużo się mówi o  tzw. 

błonniku witalnym.To nic innego jak mieszan-
ka babki płesznik oraz babki jajowatej. Błonnik 
ten nie tylko spełnia wszystkie dobroczynne 
funkcje zwykłego błonnika, ale również detok-
sykuje i oczyszcza organizm.

Babka płesznik to jednoroczna roślina ziel-
na z rodziny babkowatych. Pochodzi z terenów 
śródziemnomorskich w Europie i jest również 
uprawiana w Polsce.

Nasiona babki płesznik zawierają specjal-
ne substancje, które pęcznieją w jelitach i dzia-
łają jak środek przeczyszczający wpływając 
pozytywnie na przemianę materii. Roślina ta 
wchłania niekorzystne substancje z pożywienia 
oczyszczając jelita i pomaga w wypróżnianiu. Jej 
dodatkową zaletą jest to, iż poprawia pracę jelit, 
redukuje zaparcia i pomaga w trawieniu. Jest 
doskonałym źródłem dietetycznego błonnika. 
Łupinki babki płesznik chłoną wodę wielokrot-
nie przewyższającą ich objętość, tworząc żel, 
który powoduje przesuwanie masy w  jelitach 
w sposób bardzo skuteczny i delikatny. Zalecany 
dla osób z problemami jelitowymi.

Babka jajowata to rodzaj zioła, którego 
nasiona zawierają bardzo dużo śluzu – ten 
pęcznieje w żołądku. Babka jajowata ma zasto-
sowanie podczas zaparć i biegunek. Podczas 
zaparć pęczniejące śluzy powiększają masę 
kałową, powodując przesuwanie się jej i udroż-
nienie jelit. W czasie biegunek nasiona pochła-
niają znaczne ilości wody ze stolca, zagęszcza-
jąc go tym samym i zmniejszając w ten sposób 
dyskomfort związany z tą dolegliwością.

ZASTOSOWANIE BŁONNIKA WITALNEGO:
e nie e -

nia: pozostawia uczucie sytości na długi czas, 
hamuje nadmierny apetyt i zapobiega efektowi 
jo-jo;

ni eli i i e li i-
duje zaparcia;

n ni
i ie i n en

(niweluje zmęczenie, apatię i senność);
ni i nienie i i -

cić optymalny poziom cholesterolu;
ni n i -

robę wieńcową serca;

Dawkowanie błonnika witalnego jest też 
bardzo ważne. Stosuje się go 3 razy dziennie, 
rozpuszczając 3 łyżeczki herbaciane w 0,5 litra 
płynu: wody mineralnej, soku, mleka lub nawet 
zupy. 

nni inien n l
3 godzin przed lub po posiłku. 

Warto pamiętać!
1) Nie zażywajmy błonnika w sproszkowa-

nej formie bez uprzedniego rozpuszczenia 
w wodzie lub soku

i n li iennie
3) Zażywanie błonnika jest niewskazane 

dla osób z nadwrażliwością na składniki błon-
nika witalnego oraz z niedrożnością jelit, cho-
robami przełyku i wpustu żołądka lub z krwa-
wieniami z odbytu. 

Błonnik witalny – źródło zdrowia i dobrego 
samopoczucia! 

Błonnik witalny na zaparcia
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Zdrowe kości
Wraz z wiekiem pojawia się wiele schorzeń 
układu ruchu. Nasze stawy, kości oraz mięś-
nie nie są już tak sprawne i wytrzymałe, tracą 
na twardości, elastyczności oraz ruchomości. 

Wielu z nas cierpi na choroby zwyrodnie-
niowe stawów czy osteoporozę, której ryzy-
ko drastycznie wzrasta po 50. roku życia.

Kobiety są bardziej narażone na wystą-
pienie tego schorzenia, ponieważ menopau-
za przyczynia się do obniżenia poziomu 
estrogenu, który pełni funkcję ochronną. 

Osteoporoza jest chorobą przewlekłą 
i bardzo podstępną. Objawy tego schorzenia 
pojawiają się z opóźnieniem, a w większości 
przypadków proces zwyrodnieniowy dopro-
wadza do tzw. patologicznych złamań. 

Niezwykle ważne jest zadbanie o  stan 
układu kostnego, zarówno przed wystąpie-
niem choroby, jak i w  jej trakcie – w  celu 
zmniejszenia ryzyka złamań oraz komplika-
cji związanych z nimi. 

Jednym ze sposobów na walkę ze zmia-
nami zwyrodnieniowymi jest odpowiednia 
dieta. Pamiętajmy, że prawidłowy i zróżnico-
wany jadłospis jest jednym z  najważniej-
szych czynników w profilaktyce osteoporozy. 

Ruch oraz wszelkiego rodzaju aktywność 
fizyczna także w znacznym stopniu zmniej-
szają ryzyko osteoporozy. 

Trzecią metodą na walkę z upływającym 
czasem i jego negatywnymi skutkami są leki 
i suplementy.

W  dzisiejszych czasach bardzo trudno 
zadbać o prawidłową ilość składników mine-
ralnych w pożywieniu. Dlatego też postano-
wiliśmy zaprezentować Państwu suplement, 
który w znacznym stopniu pomoże odbudo-
wać układ kostny. 

Suplement ten to produkt jednej z naj-
bardziej poważanych firm na rynku farma-
ceutycznym: REDD Remedies. Dzięki temu, 
że firma ta dba o wysoką jakość produktów 
oraz prowadzi wiele badań klinicznych przed 
wypuszczeniem produktu na rynek, możemy 
być pewni, że otrzymujemy suplement o naj-
wyższej jakości i skuteczności. 

BONE HEALTH to niejako budowniczy, 
który cegiełka po cegiełce „składa” nasz 
układ kostny w całość. 

Pamiętajmy, że kości zbudowane są 
z  następujących związków mineralnych: 
wapń, magnez, fosfor oraz witamina D. 
Struktura kostna oparta jest na rusztowaniu, 
które nosi nazwę: hydroksyapatyt. 

Hydroksyapatyt wraz z kolagenem two-
rzy szkielet, natomiast substancjami wypeł-
niającymi są witamina D, wapń, fosfor oraz 
magnez. 

BONE HEALTH jest JEDYNYM na rynku 
produktem, który dostarcza nam WSZYST-
KICH tych składników. Nie jest to tylko źród-
ło minerałów, ale również „szkieletu”, który 
tworzy kość. 

Wszystkie składniki są pochodzenia natu-
ralnego, nie są wytwarzane syntetycznie, dla-
tego też ich wchłanianie jest niezwykle szyb-
kie, łatwe i efektywne. Dzięki temu, że związ-
ki te dostarczane są w  tym samym czasie, 
współgrają ze sobą i odbudowują kościec. 

Większość zmian zachodzi w ciągu pierw-
szych kilku tygodni, a dzięki unikalnej formu-
le produktu, żadne z nich się nie cofają. Bada-
ni lini ne ie i e
tygodniach stosowania ubytki kostne zostały 
e ne n e e nie le

ważne, gdyż żaden z dostępnych produktów 
nie był w stanie osiągnąć takiego wyniku. 

Jeśli chcemy mieć zdrowe kości oraz na-
prawdę o  nie zadbać, musimy dostarczyć 
naszemu organizmowi zarówno „rusztowa-
nie” – kolagen i hydroksyapatyt, jak i wypeł-
niacze: minerały i witaminy. 

W składzie produktu znajduje się wita-
mina D3. Witamina D bierze udział w regu-
lacji gospodarki wapniowo-fosforanowej 
oraz mineralizacji tkanki kostnej. Innymi 
słowy – wspomaga wchłanianie i wykorzy-
stanie wapnia i fosforu – dwóch pierwiast-
ków, które są niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania układu kostnego i zębów.

Stałe przyjmowanie witaminy D3 wzmac-
nia kości i redukuje ryzyko złamań osteopo-

n n e
 

Witamina K2
i in e n e -

dzie pokarmowym człowieka i jest niezbędna 
do utrzymania prawidłowej struktury kostnej. 

Kiedy myślimy o zdrowych, mocnych koś-
ciach, pierwszy do głowy przychodzi oczywiście 
wapń. Suplementacja wapnia jest bardzo 
ważna i każdy z nas powinien o tym pamię-
tać. Związany z  fosforanami w  postaci hy-
droksyapatytu, jest podstawowym składnikiem 
mineralnym kości i zębów. We wczesnych la-
tach życia wapń odgrywa istotną rolę w pro-
cesie budowy silnych kości o dużej gęstości. 
W późniejszym okresie zapewnia utrzymanie 

i ni ni-
zmie jest zmagazynowane w kościach i zębach. 

PAMIETAJMY JEDNAK, ŻE WAPŃ POTRZE-
BUJE WITAMINY K DO PRZEMIESZCZANIA SIĘ 
PO ORGANIZMIE, dlatego odpowiednia daw-

i in i i
W składzie BONE HEALTH znajdziemy rów-

nież magnez oraz bor, czyli pierwiastki, które 
są kluczowym elementem budowy szkieletu. 

Nasze zdrowie jest najważniejsze i nieza-
leżnie od wieku mamy prawo czuć się rewe-
lacyjnie! Zajrzyj do Markowej Apteki i  ko-
niecznie spytaj o „Bone Builder”, który odbu-
duje Twoje kości!

Jeśli chcemy mieć zdrowe kości oraz na

ZDROWE  
KOŚCI

OSTEOPOROZA
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Spadek popędu seksualnego może wywo-
ływać i pociągać za sobą inne, poważniej-
sze i trwałe zaburzenia seksualne. Bardzo 
często problemy z libido bywają bowiem 
utożsamiane z oziębłością, co powoduje 
poczucie odrzucenia i wyobcowania. Tym-
czasem należy zdać sobie sprawę, że dys-
funkcja ta może mieć podłoże wieloczyn-
nikowe.

Spadek libido został uznany za jedną 
z dysfunkcji seksualnych, dlatego zachodzi 
potrzeba diagnozowania i  leczenia tego 
problemu, który wpływa na jakość życia ko-
biet i mężczyzn, ich stan psychiczny i samo-
ocenę.  

Czym jest impotencja? 
Określenia: impotencja, zaburzenia erek-

cji oznaczają, że mężczyzna nie jest w stanie 
osiągnąć i utrzymać wzwodu członka, który 
wystarczyłby do odbycia stosunku płciowe-
go. Problem taki może wystąpić w każdym 
wieku.

Z  badań wynika, że prawie 50% męż-
n i ie i ie i n

zaburzenia sprawności seksualnej. Mężczyź-
ni często traktują impotencję jako „koniec 
męskości” i rezygnują z aktywności seksual-
nej, mają poczucie mniejszej wartości, lękają 
się ośmieszenia czy odrzucenia ze strony 
partnerki. Nowe metody leczenia impotencji 
nie tylko umożliwiają normalne życie seksu-

alne, ale wpływają na samoocenę, związki 
i zdrowie psychiczne.

U  panów przyczyn osłabionego libido 
może być wiele. W pierwszej kolejności po-
wodem może być przemęczenie pracą za-
wodową, zbyt szybkie tempo życia. Stres 
i  brak odpoczynku skutecznie wygaszają 
libido. Brak zainteresowania życiem seksu-
alnym może być także pierwszym sygnałem 
przewlekłej choroby (np. podwyższonego 
poziomu prolaktyny), chorób metabolicz-
nych (np. cukrzycy, chorób tarczycy, nadciś-
nienia tętniczego, depresji, chorób układu 
nerwowego), następstwem działania 
ubocznego przyjmowanych leków (dotyczy 
to głównie leków psychotropowych lub hor-
monalnych).

Są jednak sposoby na naturalne wzmoc-
nienie libido oraz poprawę jakości życia. Jeśli 
wykluczona jest jakakolwiek poważna cho-
roba czy zaburzenie, warto zapoznać się 
z serią NPH Super Hard Power. 

Produkt ten jest oparty na doskonale do-
branej bazie ziół, które regulują poziom hor-
monów, przywracają równowagę, redukują 
stres, zwiększają libido oraz popęd seksual-
ny, pomagają zmagać się z  zaburzeniami 
potencji, oraz, co również bardzo ważne, 
znacznie zwiększają płodność (dlatego też 
są polecane dla par starających się o dzie-
cko).

NPH Super Hard Power to zioła, które 
poprawiają sprawność seksualną, jakość na-

sienia oraz zmniejszają objawy związane 
z przerostem gruczołu krokowego (prosta-
ty). Dodatkowo poprawiają przepływ krwi 
oraz podwyższają poziom naturalnego te-
stosteronu. 

Skład NPH Super Hard Power:

1. Chiński ginseng – w  różnych bada-
niach wykazano, że żeń-szeń poprawiał zdol-
ność utrzymania wzwodu i sztywność penisa 
podczas erekcji. Wpływał także na zwiększe-
nie libido i satysfakcji seksualnej.

2. Semen Coicis – pobudza diurezę (pro-
dukcję i wydalanie moczu) i usuwa nadmiar 
wody przy obrzękach i trudnościach z odda-
waniem moczu. Wzmacnia śledzionę i po-
wstrzymuje biegunkę. Dodatkowo pobudza 
krążenie i dopływ krwi do układu rozrodcze-
go, ułatwiając erekcję. 

3. Cynamorium – roślina stosowana naj-
szerzej w Arabii Saudyjskiej. Pobudza sper-
matogenezę, zwiększa ilość spermy, żywot-
ność i  ruchliwość plemników. Ponadto 
zmniejsza ilość wadliwego nasienia. 

4. Świerzbiec właściwy – ajurwedyj-
skie zioło o  długiej tradycji stosowania, 
przebadane również przez naukowców i to 
nawet na niepłodnych mężczyznach. Ma 
potwierdzone działanie zwiększające sper-
matogenezę. Zwiększa koncentrację nasie-
nia i ruchliwość plemników. Wpływa rów-
nież na poziom hormonów i neuroprzekaź-
ników. 

Pamiętaj, że zmaganie się z  impotencją 
nie jest niczym wstydliwym. Nie jesteś jedy-
nym zmagającym się z tymi zaburzeniami. 

Koniecznie zajrzyj do Markowa Apteka 
Pharmacy, sięgnij po produkty firmy GAIA 
i zacznij znów cieszyć się życiem intymnym.

Zapraszamy!

Super  
Hard Power
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Wątrobę masz tylko  
jedną, NIE POZWÓL  
jej zniszczyć
Wątroba jest największym narządem układu 
trawiennego. Jest ona odpowiedzialna za licz-
ne i  niezwykle istotne, wręcz kluczowe dla 
naszego życia, czynności w organizmie. 

Przez wątrobę musi przejść praktycznie cała 
krew płynąca z przewodu pokarmowego. Na-
rząd ten jest niejako stacją kontrolną całego 
organizmu. Leki, toksyny pochodzenia biologicz-
nego, używki oraz wiele innych są transporto-
wane do wątroby w celu unieczynnienia. 

Skumulowane w organizmie toksyny obcią-
żają nadmierną pracą wątrobę, wówczas nie jest 
ona w stanie skutecznie pełnić swoich funkcji. 

Wątroba działa m.in. jako organ odtruwa-
jący. Substancje potrzebne pozostawia w or-
ganizmie, a zbędne (produkty przemiany mate-
rii, leki, alkohol i  inne szkodliwe chemikalia) 
wydala z organizmu przy pomocy nerek. 

Rola wątroby nie kończy się na procesie 
detoksykacji (aczkolwiek jest to zdecydowa-
nie jedna z najważniejszych funkcji tego na-
rządu). Wątroba jest również odpowiedzial-
na za produkcję cholesterolu, jego utylizację, 
produkcje substancji białkowo-lipidowych 
oraz produkcję żółci. 

Żółć składa się z fosfolipidów, cholestero-
lu, wody oraz różnego rodzaju barwników. 
Pomaga w usuwaniu nadmiaru cholesterolu 
z organizmu, uczestniczy również w procesie 
trawienia. 

W  wątrobie produkowane są albuminy, 
czynniki krzepnięcia krwi. Nie zapominajmy 
też o tym, że jest magazynem witaminy A. 

Łatwo jest więc zauważyć, że zaburzonie 
funkcji wątroby wiąże się z bardzo poważny-
mi konsekwencjami dla całego ustroju. 

W dzisiejszych czasach bardzo ciężko jest 
zadbać o prawidłowy stan wątroby. W związ-
ku z dużą ilością przyjmowanych leków, sto-
sowanych używek oraz spożywaniem prze-
tworzonych pokarmów, wątroba jest szcze-
gólnie narażona na uszkodzenie. 

Przejawami przewlekłych chorób wątroby 
mogą być: osłabienie, łatwe męczenie się, brak 
apetytu, zmiany skórne. Częstym objawem cho-
rób wątroby są zaburzenia hematologiczne, jak 
niedokrwistość i zaburzenia krzepnięcia krwi. 

W związku z tym, że wątroba jest odpowie-
dzialna za rozkładanie nadmiaru estrogenu 
(jednego z  hormonów płciowych), wynikiem 

choroby mogą być również zaburzenia mie-
siączkowania i płodności u kobiet, a u męż-
czyzn obniżenie potencji i  spermatogenezy 
oraz objawy feminizacji. 

Zdarzają się także zakłócenia funkcji ne-
rek objawiające się zaburzeniami poziomu 
sodu i potasu (tak zwany zespół wątrobowo-
-nerkowy). 

Jedną z najlepszych i sprawdzonych metod 
na ochronę tego cennego narządu są suple-
menty diety. Pamiętajmy jednak, że liczy się 
jakość, a nie ilość. Należy uważnie i rozsądnie 
dobrać suplement, który będzie działał ochron-
nie, nie obciążając dodatkowo tego organu. 

Jednym z takich suplementów jest niewąt-
pliwie ESSENTIALE FORTE. 

Jest to jeden z najbardziej renomowanych 
środków protekcyjnych wątroby dostępnych 
na rynku farmaceutycznym.

ESSENTIALE FORTE zawiera niezbędne fo-
sfolipidy, które ze względu na zawartość wie-
lonienasyconych kwasów tłuszczowych w łań-
cuchach bocznych nie mogą być syntetyzowa-
ne w organizmie.

li i e ESSENTIALE FORTE 
po dostaniu się do wątroby są wbudowywane 
w błony komórek wątrobowych.

Dzięki temu zostają uzupełnione istnieją-
ce ubytki powstałe wskutek procesu chorobo-
wego oraz szybciej regenerują się uszkodzone 
komórki wątrobowe. 

li i nie ne e ie ni -
wania się i proliferacji komórek wątrobowych. 
Hamują procesy włóknienia w wątrobie poprzez 
zmniejszenie produkcji kolagenu i zwiększenie 
aktywności rozkładającego go enzymu – kolage-
nazy. Wbudowywane w błony komórek wątro-
bowych fosfolipidy powodują obniżenie wrażli-
wości tych komórek na mogące uszkadzać je 
czynniki układu odpornościowego. 

li i iel ne i e
powodują obniżenie stosunku cholesterol/fo-

sfolipidy i zwiększenie rozpuszczalności w niej 
cholesterolu – właśnie dzięki emulgującym właś-
ciwościom niezbędnych fosfolipidów. Ma to du-
że znaczenie w profilaktyce kamicy żółciowej.

li i i -
wają ważną rolę w trawieniu tłuszczów i wchła-
nianiu się rozpuszczonych w nich witamin.

Ponadto wielonienasycone kwasy tłuszczo-
we wchodzące w skład fosfolipidów zmniejsza-
ją stężenie cholesterolu w surowicy – wykazu-
jąc korzystne działanie przeciwmiażdżycowe. 

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe popra-
wiają przepływ krwi w  naczyniach poprzez 
zmniejszanie adhezji krwinek płytkowych 
i zwiększenie elastyczności krwinek czerwonych.

Z uwagi na wielokierunkowość działania, 
fosfolipidy bogate w wielonienasycone kwasy 
tłuszczowe można stosować w  leczeniu po-
mocniczym przewlekłych chorób wątroby 
(w tym stanów uszkodzeń tego narządu spo-
wodowanych alkoholem, niektórymi lekami 
lub substancjami toksycznymi) oraz w terapii 
chorób dróg żółciowych. 

Bardzo korzystne jest jej stosowanie 
w uszkodzeniach wątroby na skutek przebytej 
żółtaczki zakaźnej oraz w uszkodzeniach wą-
troby wywołanych przewlekłym stosowaniem 
środków farmakologicznych. 

Drodzy Czytelnicy… 
Mamy nadzieję, że skutecznie zdołaliśmy 

przekazać Państwu wiedzę na temat jednego 
a najważniejszych narządów układu pokarmo-
wego – wątroby. 

Jako że jest to kluczowy organ, nie zapomi-
najmy o odpowiednej jego pielęgnacji. 

ESSENTIALE FORTE jest od lat stosowany 
w leczeniu chorób wątroby oraz zapobieganiu 
jej uszkodzeniu. Nie zwlekaj dłużej, tylko wstąp 
do Markowej Apteki i dowiedz się, czy może 
właśnie dla Ciebie ten suplement okaże się naj-
bardziej przydatny! 

ZDROWA 
WĄTROBA

USZKODZONA 
WĄTROBA
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► Pani doktor, czy mogłaby nam pani po-
wiedzieć, czym właściwie jest uzależnienie?

Uzależnienie jako zespół objawów jest za-
liczane do zaburzeń psychicznych. Jak w wielu 
innych zaburzeniach psychicznych, tak 
i w przypadku uzależnień granica między nor-
mą a zaburzeniem jest często nieostra i rozmy-
ta. Uzależnienie często rozwija się stopniowo, 
podstępnie, w sposób prawie niezauważalny, 
zarówno dla uzależnionego, jak i często jego 
najbliższych.

► Od czego można się uzależnić?
Ogólnie można się uzależnić od wszystkie-

go, co sprawia przyjemność.
 Można uzależnić się od pewnych zacho-

wań, które sprawiają przyjemność (np. zakupy, 
gry komputerowe, hazard, seks, pornografia, 
praca itd.). Uzależnienia od pewnych zacho-
wań nazywamy uzależnieniami behawioralny-
mi. Można się także uzależnić od niektórych 
leków lub innych substancji (głównie substan-
cji psychoaktywnych, narkotycznych, przeciw-
bólowych).

Ludzie mają skłonność do powtarzania za-
chowań lub przyjmowania środków, które po-
wodują, że odczuwamy przyjemność lub po-
zwalają na uniknięcie nieprzyjemnych stanów 
(np. bólu, lęku, bezsenności). Wtedy, kiedy roz-
wija się uzależnienie, maleje możliwość kon-
trolowania i ograniczania zachowań, od któ-
rych jesteśmy uzależnieni. 

► Jaka jest różnica między uzależnieniem 
behawioralnym a uzależnieniem od substancji?

Wprawdzie mechanizmy psychologiczne 
związane z  uzależnieniami behawioralnymi 
i uzależnieniami od różnych substancji są po-
dobne, to jednak jest też wiele różnic. 

Uzależnienie od substancji (w  tym także 
niektórych leków), poza psychologicznym, wią-
że się także z uzależnieniem fizycznym, a także 
ze szkodliwym wpływem tych substancji na 
zdrowie zarówno fizyczne, jak i psychiczne.

► Jakie są objawy uzależnienia?
Do najczęstszych objawów uzależnienia 

należą:
1.  Silne pragnienie lub poczucie przymusu 

przyjmowania substancji („głód”).
nie abstynencyj-

nych. 
3.  Zmieniona tolerancja przyjmowanej sub-

stancji, potrzeba spożywania zwiększo-
nych dawek dla osiągnięcia oczekiwane-
go efektu.

Występowanie tolerancji i objawów absty-
nencyjnych to najbardziej charakterystyczne 
objawy świadczące o rozwoju fizycznego uza-
leżnienia. 

► Co to jest tolerancja?
Tolerancja to zjawisko polegające na tym, że 

przyjmowana substancja coraz słabiej na nas 
działa, przez co, aby osiągnąć ten sam efekt 
działania tej substancji, trzeba przyjąć większą 
niż wcześniej dawkę. W przypadku rozwoju uza-
leżnienia od alkoholu przejawem zwiększenia 
tolerancji jest coraz „mocniejsza głowa” do al-
koholu. Pojawienie się i  rozwój tolerancji jest 
jednym z głównych objawów fizycznego uzależ-
nienia i dlatego powinno ono być zawsze „czer-
wonym światłem” oznaczającym konieczność 
zaprzestania przyjmowania substancji.

► Co to są objawy abstynencyjne?
Objawy abstynencyjne są to objawy poja-

wiające się po zmniejszeniu ilości lub po za-
przestaniu przyjmowania jakiejś substancji. 
Występowanie tych objawów – oprócz toleran-
cji – jest najważniejszym objawem fizycznego 
uzależnienia. Rodzaj objawów abstynencyj-
nych zależy w pewnym stopniu od rodzaju sub-
stancji, która została odstawiona. Do najczęst-
szych objawów abstynencyjnych należą: lęk, 
niepokój, bezsenność, drżenie, wzrost ciśnienia 
tętniczego, przyspieszenie tętna, pocenie się, 
nudności, wymioty, biegunka, zaburzenia świa-
domości, napady drgawkowe.

► Od jakich substancji można się uzależnić?
Jest bardzo wiele substancji, których przyj-

mowanie wiąże się z ryzykiem rozwoju uzależ-
nienia. Substancje te mają różną siłę wywoły-
wania uzależnienia (czyli potencjał uzależnia-
jący). Substancje powodujące uzależnienie 
mają tzw. efekt psychotropowy, to znaczy, że 
wpływają na funkcjonowanie naszego mózgu. 
Jednak nie wszystkie substancje psychotropo-
we mogą powodować uzależnienie. Większość 
leków psychotropowych nie powoduje uza-
leżnienia (np. leki przeciwdepresyjne, leki 
przeciwpsychotyczne). Lekami psychotropo-
wymi, których przyjmowanie wiąże się z po-
ważnym ryzykiem rozwoju uzależnienia, są 
leki uspokajające, przeciwlękowe, nasenne. Do 
najczęściej stosowanych leków z tej grupy na-
leżą benzodiazepiny (np.Valium, Xanax) i  leki 
nasenne. 

Duży potencjał uzależniający mają także 
niektóre leki przeciwbólowe, zwłaszcza tak 
zwane „narkotyczne”, np. pochodne morfiny 
oraz niektóre leki przeciwkaszlowe (Thiocodin).

Duże ryzyko uzależnienia wiąże się oczywi-
ście z używaniem substancji psychoaktywnych, 
czyli takich, które wpływają na działanie móz-
gu (należą do nich zarówno używki – np. alko-
hol, tytoń, jak i narkotyki-np. amfetamina, ko-
kaina, morfina, marihuana). 

► Dlaczego ludzie sięgają po substancje 
psychoaktywne?

Ludzie sięgają po substancje psychoaktyw-
ne z różnych powodów: dla odczucia przyjem-
ności, dla złagodzenia lęku, napięcia czy bez-
senności, lub w poszukiwaniu nowych wrażeń.

Niezależnie od motywu sięgnięcia po te 
substancje, efektem końcowym jest często 
uzależnienie, degradacja psychiczna i fizyczna.

► Co może predysponować do rozwinię-
cia się uzależnienia? 

Poszczególne osoby mają różną predyspo-
zycję do rozwoju uzależnienia – jedni uzależ-

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

Alkoholizm, narkomania, nikotynizm, zakupoholizm… Słowa te nie są nam obce. Słyszymy 
je praktycznie codziennie, jednakże niewielu z nas rozumie ich znaczenie. Powyższe 
zwroty to określenia dotyczące uzależnień, czyli silnej potrzeby wykonywania jakiejś 
czynności bądź zażywania konkretnych środków. Nie ma idealnego środka pozwalają-
cego odkryć i zdefiniować problem, jakim jest uzależnienie. Najczęściej orientujemy się, 
gdy jest już za późno, gdy ktoś nam bliski już wpadł w szpony nałogu. Dlatego też uzna-
liśmy, że naszym obowiązkiem jest przybliżyć temat uzależnień wszystkim Czytelnikom. Mamy 
nadzieję, że dzięki wiedzy, którą się z Państwem dzielimy, będziecie w stanie pomóc sobie lub ro-
dzinie, jeśli taka sytuacja zaistnieje. Zaprosiliśmy do rozmowy specjalistę od uzależnień panią dr Małgorzatę 
Witek, która odpowiedziała na nurtujące nas pytania dotyczące tej dziedziny. Zapraszamy do lektury!

Czym jest uzależnienie?

ALKOHOL

NARKOTYKI

KOMPUTER

LEKI

TERAPIA

ZAPOBIEGANIE
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niają się bardzo szybko, inni nieco wolniej. Nie 
ma osób odpornych na rozwój uzależnienia, 
czyli uzależnić się może każdy. Są jednak czyn-
niki, które predysponują do rozwoju uzależnie-
nia. Należą do nich: młodszy wiek, płeć żeńska, 
występowanie uzależnienia u członków rodzi-
ny, występowanie jakiegokolwiek uzależnienia 
w przeszłości.

Ryzyko uzależnienia jest tym większe, im 
większy potencjał uzależniający ma przyjmo-
wana substancja (opiaty mogą powodować 
objawy uzależnienia nawet po pierwszym ich 
zażyciu). Oczywiście im częściej, dłużej i w więk-
szej dawce są przyjmowane, tym ryzyko rozwo-
ju uzależnienia jest większe.

► Jakie jest ryzyko uzależnienia od alko-
holu? 

Alkohol jest w naszym kręgu kulturowym 
powszechnie stosowaną substancją psychoak-
tywną. Powszechność spożywania alkoholu 
często sprawia, że zapominamy o jego dużym 
potencjale uzależniającym i możliwym bardzo 
szkodliwym wpływie na nasz organizm.

Ryzyko uzależnienia od alkoholu jest tym 
większe, im częściej jest spożywany, w więk-
szych ilościach i przez dłuższy okres czasu. Im 
młodszy jest wiek rozpoczęcia spożywania al-
koholu, tym większe ryzyko rozwoju uzależnie-
nia. Jeżeli w rodzinie są osoby uzależnione (od 
czegokolwiek) lub nadużywające alkoholu, to 
ryzyko uzależnienia się od alkoholu jest także 
większe.

Warto zwrócić też uwagę na to, że istnieje 
tak zwana zależność krzyżowa między lekami 
z grupy benzodiazepin i alkoholem. Polega ona 
na tym, że organizm w  pewnym sensie „nie 
rozpoznaje” czy została przyjęta benzodiazepi-
na czy też spożyty alkohol. W związku z tym 
objawy abstynencyjne związane z  odstawie-
niem alkoholu łagodzone są przez benzodiaze-
piny i na odwrót. 

► Jak pić, aby się nie uzależnić? 
W wielu krajach ustala się umowne normy 

dziennego lub tygodniowego spożycia alkoho-
lu, które są granicą jego nadużywania. Niestety 
niemożliwe jest określenie bezpiecznej ilości 
spożywanego alkoholu. Osoby predysponowa-
ne do rozwoju uzależnienia mogą uzależnić się 
stosunkowo szybko i nawet w przypadku spo-
żywania niewielkich ilości alkoholu (nie prze-
kraczających norm przyjętych dla nadużywania 
alkoholu). Nie ma takiej ilości spożywanego 
alkoholu, która gwarantuje, że picie jest bez-
pieczne, zwłaszcza jeżeli spożywany jest on 
systematycznie lub często. 

Zawsze kiedy rozwija się tolerancja na alko-
hol i występują objawy abstynencyjne, praw-
dopodobnie mamy już do czynienia z uzależ-
nieniem.

►  Czy alkohol może mieć korzystny 
wpływ na nasze zdrowie?

Istnieją badania wskazujące na to, że nie-
wielkie ilości spożywanego alkoholu (zwłasz-
cza czerwonego wina zawierającego reswera-
trol) mogą mieć korzystny wpływ na zdrowie. 
Jednak znacznie więcej badań dowodzi, że 

potencjalne ryzyko uzależnienia i  powstania 
szkód zdrowotnych spowodowanych spożywa-
niem alkoholu jest wielokrotnie większe niż 
szansa na odniesienie jakichkolwiek korzyści 
zdrowotnych.

► Czy powinniśmy poinformować swego 
lekarza i  farmaceutę, jak często i  w  jakich 
ilościach spożywamy alkohol?

Nasz lekarz i farmaceuta powinien być za-
wsze rzetelnie poinformowany na temat ilości 
spożywanego przez nas alkoholu. Jest to waż-
ne, ponieważ alkohol wpływa na stan naszego 
zdrowia zarówno fizycznego, jak i psychicznego. 

►  Jak picie alkoholu może wpływać na 
nasze zdrowie?

Alkohol jest substancją toksyczną, która 
może uszkadzać większość narządów naszego 
organizmu. Alkohol ma też działanie neurotok-
syczne, czyli może uszkadzać mózg. Należy on 
do najpoważniejszych czynników (po paleniu 
tytoniu i nadciśnieniu tętniczym), które wpły-
wają na pogorszenie naszego stanu zdrowia.

Picie alkoholu może być jedną z przyczyn 
n n n -

nych, jak i psychicznych, a w ponad 30 z tych 
chorób, spożywanie alkoholu jest konieczne do 
ich wystąpienia (bez spożywania alkoholu cho-
roby te nigdy by nie wystąpiły).

Najczęstszymi przyczynami zgonów zwią-
zanymi z piciem alkoholu są:

choroby nowotworowe – rak przełyku, 
żołądka, jelita grubego, odbytnicy, wątroby, 
gardła, krtani i tchawicy oraz rak sutka u ko-
biet;

marskość wątroby;
urazy (wypadki).

Do najczęstszych zaburzeń psychicznych, 
do których może prowadzić picie alkoholu, 
należą:

uzależnienie od alkoholu; 
depresja – smutek, obniżenie aktywno-

ści, pogorszenie poziomu codziennego funk-
cjonowania, próby samobójcze i samobójstwo;

otępienie – z zaburzeniami pamięci i ob-
niżeniem ogólnej sprawności intelektualnej.

Do najczęstszych chorób somatycznych, 
do których może prowadzić picie alkoholu, na-
leżą schorzenia związane z  uszkodzeniem: 
układu nerwowego – zaniki mózgu, ubytek 
istoty szarej mózgu, polineuropatia (uszko-
dzenie nerwów obwodowych), encefalopatia 
Wernickego, padaczka; układu pokarmowego 
– przewlekłe stany zapalne błon śluzowych 
jamy ustnej, przełyku, żołądka i dwunastnicy, 
stany zapalne trzustki i wątroby, uszkodzenie 
wątroby; układu krążenia, układu oddechowe-
go – rak jamy ustnej, krtani, tchawicy (10 razy 
większe ryzyko u osób nadużywających alko-
holu), przewlekłe zapalenie błony śluzowej 
tchawicy i oskrzeli, układu moczowego oraz 
układu hormonalnego. 

► Jaka jest różnica między nadużywaniem 
alkoholu i piciem szkodliwym?

Trudno jest określić w  pełni bezpieczną 
i  nieszkodliwą ilość spożywanego alkoholu. 
W wielu sytuacjach każda ilość spożywanego 

alkoholu może wiązać się z  ryzykiem nieko-
rzystnego wpływu na nasze zdrowie. 

Nadużywanie alkoholu jest to picie ilości 
większych niż umownie przyjęte graniczne ilo-
ści spożytego alkoholu.

Ryzykowne spożywanie alkoholu – jest to 
picie nadmiernych ilości alkoholu, które nie 
wywołuje aktualnie negatywnych skutków, 
przy czym można oczekiwać, że konsekwencje 
te pojawią się, o ile obecny model picia alkoho-
lu nie zostanie zmieniony.

Picie szkodliwe to taki wzorzec picia, który 
już powoduje szkody zdrowotne, fizyczne bądź 
psychiczne, a także psychologiczne i społecz-
ne, przy czym nie występuje uzależnienie od 
alkoholu.

► Czy z uzależnienia można się wyleczyć? 
Uzależnienie jest zaburzeniem przewle-

kłym, zwykle postępującym i często śmiertel-
nym. Uwolnienie się od uzależnienia jest trud-
ne, ale możliwe. Zastosowanie odpowiedniego 
leczenia daje szansę na porzucenie nałogu 
i powrót do normalnego życia. 

Nawet po skutecznym leczeniu uzależnie-
nie pozostawia jednak po sobie zwykle trwały 
ślad, który uniemożliwia powrót do kontrolo-
wanego przyjmowania substancji (w tym picia 
alkoholu). Dlatego najlepszym rozwiązaniem 
po zakończonej terapii jest utrzymywanie cał-
kowitej abstynencji. 

► Jakie są sposoby leczenia uzależnienia?
Podstawową formą leczenia uzależnienia 

jest psychoterapia, zwykle łącząca różne podej-
ścia psychoterapeutyczne, najczęściej z prze-
wagą terapii poznawczo-behawioralnej. 
W przypadku terapii uzależnienia od alkoholu 
programy terapeutyczne oparte są często na 
ideach, doświadczeniach i strukturach Wspól-
not Anonimowych Alkoholików.

Leczenie farmakologiczne jest stosowane 
do leczenia zespołów abstynencyjnych i innych 
zaburzeń psychicznych, które często towarzy-
szą uzależnieniu. Jest ono często wsparciem 
psychoterapii. Są leki, które ułatwiają utrzyma-
nie abstynencji, ale ich działanie jedynie wspo-
maga proces psychoterapii. 

Podsumowując…
Uzależnić może się każdy i to zarówno od 

substancji psychoaktywnych, niektórych le-
ków, jak i różnych zachowań. Zwykle nie wie-
my, jak bardzo jesteśmy podatni na rozwój 
uzależnienia, do czasu kiedy się ono u nas nie 
rozwinie. Znacznie łatwiej jest nie popaść 
w  uzależnienie, niż się od niego uwolnić – 
zgodnie z  powiedzeniem Marka Twaina, że 
zwykle „łatwiej nie wejść niż wyjść”.

W razie dodatkowych pytań prosimy 
o kontakt z naszym ekspertem:

dr Małgorzata Witek MD
specjalista od uzależnień

i n e e  
el
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Stawiaj zdrowie na 
pierwszym miejscu 
– NIE ALKOHOL!
Ból głowy, nudności, wymioty, zaburzenia koncentracji i ogólne 
złe samopoczucie są objawami często występującymi po nadmier-
nym spożyciu alkoholu. Aby złagodzić przykre objawy lub zapo-
biec ich wystąpieniu, należy przestrzegać zasad rozsądnego picia, 
takich jak: niemieszanie alkoholi różnych gatunków, unikanie 
jednoczesnego palenia tytoniu, picie dużej ilości wody i unikanie 
spożywania alkoholu na pusty żołądek.

Złe samopoczucie występuje kilka godzin po spożyciu nadmier-
nej ilości napojów alkoholowych. 

To etanol zawarty w napojach alkoholowych odpowiada za stan 
tzw. upojenia alkoholowego. Najczęstszymi dolegliwościami towa-
rzyszącymi kacowi są: ból głowy i odwodnienie organizmu. 

Picie napojów zawierających etanol wpływa na metabolizm orga-
nizmu, gdyż jest on wydalany praktycznie w całości w postaci zmie-
nionej. Enzymy wytwarzane przez wątrobę (dehydrogenazy: aldehy-
dowa i alkoholowa) przekształcają alkohol w aldehyd octowy i kwas 
octowy. Ten pierwszy sprawia, że ciśnienie ci rośnie, a tętno przyspie-
sza, robi ci się ciepło, twarz czerwienieje, a rano pęka ci głowa i masz 
mdłości. Ten drugi bardzo źle wpływa na stan twojego żołądka.

Nadmierne spożycie alkoholu przyczynia się do odwodnienia or-
ganizmu. Dzieje się tak z powodu właściwości diuretycznych (moczo-
pędnych) alkoholu oraz jego hamującego działania na resorpcję wody 
w nerkach. Efektem tych zmian jest znaczna utrata wody. W związku 
z tym, że mózg jest jednym z najbardziej wrażliwych na odwodnienie 
organów, jednym z objawów są ospałość, zawroty głowy i mdłości. 

Mdłości są również efektem negatywnego wpływu alkoholu na 
śluzówkę żołądka. 

Jednym z najważniejszych skutków spożywania napojów alkoho-
lowych jest niski poziom cukru we krwi. Dzieje się tak, ponieważ 
alkohol hamuje syntezę glukozy. W związku z tym, że praca mózgu 
opiera się głównie na glukozie, jej brak powoduje takie objawy jak 
problemy z pamięcią i koncentracją. 

Alkohol „wypłukuje” również z naszego organizmu witaminy B1, 
B  oraz B , bez których układ nerwowy nie jest w stanie prawidłowo 
funkcjonować. 

To są tylko niektóre konsekwencje nadużywania alkoholu. 
Choroba alkoholowa jest niezwykle niebezpiecznym schorzeniem, 
którego leczenie trwa praktycznie całe życie. 

EKSTRAKT KUDZU to świetny wybór dla osób z problemem alko-
holowym i palaczy – w połączeniu z osobistą mobilizacją pomaga 
walczyć z nałogiem.

Kudzu to jedno z 50 podstawowych ziół używanych w tradycyjnej 
medycynie chińskiej. Na Wschodzie roślina ta jest od wieków uzna-
wana za jedno z najsilniejszych ziół. 

W krajach azjatyckich jest tradycyjnym dodatkiem do potraw, ze 
względu na zawartość skrobi służy do zagęszczania zup, sosów, ki-
sieli, także stosowane jest w medycynie do przygotowania wielu na-
pojów leczniczych.

Na czym polega skuteczność KUDZU? 
Zawarte w korzeniu jadalnej rośliny kudzu izoflawony (puerary-

na, daidzyna i daidzeina) wpływają na funkcję trawienia i na fizjolo-
gię stresu. Wspomagają redukcję napięcia nerwowego, zmęczenia, 
poprawiają nastrój.

Są pomocne w walce z uzależnieniem od alkoholu i nikotyny, 
zmniejszają chęć sięgania po używki oraz redukują szkodliwe ich 
działanie.

Korzeń kudzu ma odczyn zasadowy, wspomaga trawienie, oczysz-
cza organizm. 

Jakie jest zastosowanie tego dobroczynnego zioła? 
1. W znacznym stopniu niweluje potrzebę sięgnięcia po używki 

alkoholowe oraz papierosy. 
e l e e ienne i ie e li

3. Wspomaga fizjologię stresu. 
i ie e e i ni -

ganizmu.
5. Działa wspomagająco w terapii trądziku młodzieńczego oraz 

wieku dojrzałego.
ne e nie il e e -

kowego. 
e nie i in i n en-

nych (rakotwórczych) w ustroju. Chroni przed rakotwórczym wpły-
wem wielu czynników chemicznych.

KUDZU to roślina, której działanie i właściwości lecznicze po-
winny docenić osoby walczące z nałogiem, zwłaszcza z uzależnie-
niem od alkoholu. W korzeniu kudzu znaleziono substancje, które 
zmniejszają chęć sięgnięcia po kieliszek. Naukowcy podejrzewają, że 
korzeń kudzu może pomóc także osobom nałogowo palącym papie-
rosy, a nawet uzależnionym od narkotyków. 

Jeśli zainteresowały Państwa wiadomości na temat kudzu, wstąp-
cie do Markowej i zasięgnijcie informacji u źródła! 

...ależ ja nie 
piję dużo 

alkoholu...
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Daj nadzieję  
swojej wątrobie… 
po i w trakcie picia ALKOHOLU!
Spustoszenie, jakie sieją wolne rodniki ulega-
jące aktywacji pod wpływem alkoholu, może 
w znacznym stopniu przyczynić się do osła-
bienia organizmu. 

Badania naukowe opublikowane w czaso-
piśmie „Alkohol” wykazały, że antyoksydanty 
(przeciwutleniacze) są niezbędne do prawidło-
wego funkcjonowania układu nerwowego. Do-
datkowo, naukowcy stwierdzili, że N-acetylocy-
steina, forma aminokwasu, wiąże tzw. aldehyd 
octowy (szkodliwy produkt metabolizmu alko-
holu), dzięki czemu zabezpiecza organizm przed 
jego negatywnym wpływem na organizm. 

ANTI-ALKOHOL Z  HEPATOPROTECTION 
COMPLEX dostarcza składników odżywczych 
o szerokim spektrum działania, których główną 
funkcją jest zwalczanie wolnych rodników oraz 
neutralizacja szkodliwych metabolitów alkoho-
lu, takich jak aldehyd octowy. 

Dodatkowo unikalna kompozycja pro-
duktu działa ochronnie na wątrobę oraz drogi 
żółciowe. 

W składzie tego suplementu znajdziemy: 
1. Witaminę B1 
Witamina B1 pełni ważną rolę w regenera-

cji i czynnościach układu nerwowego. Suple-
mentacja witaminy B1 pomaga w zapobieganiu 
pogorszeniu funkcji umysłowych i występowa-
niu dysfunkcji nerwowych. 

Alkohol zaburza wchłanianie witaminy B1 
z przewodu pokarmowego. Niedobory wystę-
pują przy złym odżywianiu oraz w przypadku 
alkoholizmu. 

Długotrwały niedobór tiaminy może pro-
wadzić do choroby beri-beri, która charaktery-
zuje się zmianami w układzie nerwowym i ser-
cowo-naczyniowym. 

2. Witamina C
Witamina C jest jednym z najsilniejszych 

antyoksydantów. Chroni nasz organizm przed 
szkodliwym wpływem wolnych rodników. Wi-
tamina C wzmacnia układ odpornościowy, 
przyspiesza gojenie się ran oraz wspomaga 
proces syntezy kolagenu. 

3. N-acetylocysteina 
Redukuje stres oksydacyjny oraz zwalcza 

wolne rodniki. Nadmiar wolnych rodników kre-
uje w  organizmie stan zapalny, który obniża 
syntezę glutationu (najsilniejszego przeciwu-
tleniacza) w  wątrobie. NAC, jako prekursor 
GSH, wpływa na zwiększoną jego produkcję, 

zmniejszając w ten sposób stres oksydacyjny 
i redukując stan zapalny. 

4. Chlorofilina
Zapewnia integralność DNA oraz odporność 

materiału genetycznego na stres oksydacyjny. 
5.  Ekstrakt z pestek winogron 

Leucoselect®
Wyciąg z pestek winogron stał się powszech-

nie znany m.in. dzięki właściwościom antyok-
sydacyjnym (witaminy A, C i E), które pomaga-
ją w walce z rakiem i chorobami serca. Jednak-
że jego działanie również jest skuteczne przy 
innych dolegliwościach zdrowotnych, dlatego 
też odgrywa ważną rolę w trosce o zdrowie.

Wyciąg sporządzany z nasion czerwonych 
winogron zawiera flawonoidy, które mają silne 
właściwości przeciwutleniające oraz chronią 
komórki przed wolnymi rodnikami. Ekstrakt 
z pestek winogron zawiera proantocyjanidyny 
oligomeryczne (OPC), które odgrywają ważną 
rolę w zapobieganiu chorób serca, układu ner-
wowego oraz chorób nowotworowych. 

6. Ostropest 
Ostropest jest źródłem sylimaryny. 
Sylimaryna jest bazą naturalnych substan-

cji leczniczych. Składają się na nią takie związ-
ki jak: sylibilina, sylibinina, sylidiomina i syli-
chrystyna, a także zespół witamin B1, B , B  
i PP wspomagających czynności wątroby w jej 
skomplikowanych i  wymagających wielkiego 
wysiłku procesach przemiany materii. 

Sylimaryna stabilizuje i  uszczelnia błony 
komórek wątrobowych, a  co najważniejsze 
– odtruwa wątrobę.  Sylimaryna działa ochron-
nie i regenerująco. Chroni komórki wątrobowe 
przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, 
takimi jak wolne rodniki oraz wirusy. 

 Substancja ta zwiększa zdolności regene-
racyjne wątroby. Sylimaryna intensyfikuje ko-
mórkowe procesy syntezy białek, prowadząc 
do szybszego odtwarzania się nowych komó-
rek wątroby. Swe ochronne działanie zawdzię-
cza silnym właściwościom przeciwutleniającym.

7. Resweratrol 
Wiele neuroprotekcyjnych właściwości 

resweratrolu wynika z jego zdolności do zakłó-
cania kaskady wydarzeń wywołanych przez 
akumulację nieprawidłowych białek, znanych 
jako beta-amyloidy. Wywołują one stres oksy-
dacyjny i  stany zapalne, które bezpośrednio 
uszkadzają komórki mózgowe, szczególnie 
w pamięciowych centrach mózgu. 

Resweratrol hamuje toksyczne beta-amyloi-
dy na różnych stopniach tej kaskady. Działa jako 
potężny przeciwutleniacz, zmiatający wolne rod-
niki tlenowe i stymulujący ochronne enzymy.

8.  Wyciąg z korzenia rośliny  
Picrorhiza Kurroa

Picrorhiza Kurroa jest ziołem, które jest 
znane pod nazwą Kutki lub Kutaki. 

n e i e e i -
na komórek wątroby. Po zetknięciu z substan-
cjami toksycznymi zioło to uwalnia substancje 
aktywne, które skutecznie neutralizują krążące 
w organizmie substancje trujące. 

Wyciąg z tego korzenia wykazuje również 
działanie ochronne w przypadku wirusowego 
zapalenia wątroby oraz zatruć lekami, takimi 
jak paracetamol. 

Wątroba jest jednym z największych i naj-
bardziej złożonych organów w ciele. Jest maga-
zynem życiowej energii i  składników odżyw-
czych, produkuje białka i enzymy potrzebne dla 
zdrowia, chroni ciało przed chorobami, rozkła-
da (lub metabolizuje) oraz pomaga usunąć 
z ciała szkodliwe toksyny takie jak alkohol. 

Pamiętajmy o ochronie tego cennego narzą-
du, szczególnie gdy zdarza nam się spożyć więk-
sze ilości alkoholu. 

Zaufajcie nam oraz firmie Life Extension 
i  sięgnijcie po produkt, który zapewni długo-
trwałą ochronę wątroby! 

MARKOWA APTEKA • 831 Manhattan Avenue Brooklyn, NY 11222
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Ponad połowa osób starszych zmaga się z niedoborem magnezu. 
Co ciekawe, niedostateczną ilość tego pierwiastka coraz częściej 
zauważa się również u osób młodych. Dlatego też oczywistym 
jest, że problem niedoboru magnezu staje się coraz bardziej 
powszechny. 

Magnez nieprzypadkowo nazywany jest pierwiastkiem życia. 
Niedobór magnezu może wywołać wiele poważnych zaburzeń zdro-
wotnych. Często sami przyczyniamy się do utraty tego niezbędnego 
mikroelementu, prowadząc niezdrowy styl życia, przez brak umiejęt-
ności radzenia sobie ze stresem, nadużywanie alkoholu, palenie pa-
pierosów, picie dużych ilości kawy, spożywanie produktów z dużą 
zawartością cukrów, dodatków chemicznych i konserwantów.

Magnez stymuluje układ odpornościowy, a niedobory tego mi-
kroelementu objawiają się niekontrolowanymi skurczami mięśni 
i tworzeniem kwasu mlekowego powodującego bóle mięśni potocz-
nie zwanymi zakwasami. 

Prawidłowy poziom magnezu w organizmie istotnie wpływa na 
właściwy rytm serca. Wzmacnia tętnice – działa przeciwmiażdży-
cowo i przeciwzakrzepowo, a przez to zapobiega nawet zawałom. 
Optymalna obecność magnezu w organizmie ma również wpływ 
na zdrowy wygląd naszej skóry. Pomaga zlikwidować łuszczenie, 
łagodzi swędzenie oraz podrażnienia związane na przykład z trą-
dzikiem.

Magnez odgrywa rolę w dostarczaniu energii do tkanek i komó-
rek organizmu. Wspomaga pracę wątroby. Obniża poziom choleste-
rolu, działa odtłuszczająco. Jest również niezbędny dla właściwego 
trawienia soli mineralnych (wapnia, sodu, potasu) oraz witaminy C.

Bardzo ważny jest wpływ magnezu na układ nerwowy. Przy prze-
wlekłym niedoborze w tkankach nerwowych może dojść do deficytu 
ważnej dla procesu zapamiętywania substancji – dopaminy. Poja-
wiają się wówczas kłopoty z pamięcią. Magnez spełnia ważną funk-
cję w profilaktyce i terapii różnych chorób, np. depresji.

Niestety, forma, która jest dostępna w suplementach, jest tylko 
w niewielkim stopniu wchłaniana przez układ nerwowy.

Dlatego też firma LIFE EXTENSION opracowała rewelacyjną for-
mułę, która umożliwia transport magnezu bezpośrednio do ośrod-
kowego układu nerwowego.

Produkt nazywa się NEURO-MAG. Badania przedkliniczne wyka-
zały, że MAGTEIN (magnesium L-threonate – L-treonian magnezu), 
forma magnezu zawarta w tym produkcie, jest szczególnie dobrze 
wchłaniany przez komórki nerwowe oraz podnosi poziom magnezu 
w płynie rdzeniowym o ponad 15% (w porównaniu do zwykłych su-
plementów). 

ni n i i -
e i e n ne e

niezwykle łatwo przyswajalna i poprawia kondycję naszego układu 
nerwowego w niedługim czasie. Poprawia pamięć, koncentrację, do-
daje energii oraz opóźnia procesy starzenia się komórek nerwowych. 
Rewelacyjna opcja zarówno dla osób starszych, jak i dla wszystkich 
tych, którzy pragną wzmocnić swój układ nerwowy. 

Dodatkowo w  Markowej Aptece, znajdziecie Państwo ten sam 
magnez z dodatkiem witaminy D3 oraz wapniem. Dla zdrowia układu 
nerwowego, lepszej pamięci i zdrowszych kości. 

L-treonian  
MAGNEZU  
– to magnez przechodzący  
przez barierę krew-mózg...
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► Dzięki swoim utworom zdobyła Pani
Złote Płyty, Platynowe Płyty, a  przede 
wszystkim serca Polaków... Czy czuje się 
Pani kobietą sukcesu?

ie e n l e
pracy na estradzie mam wspaniałą publicz-
ność, ludzi, którzy zawsze przychodzą na 
moje koncerty, którzy znają moją twórczość, 
towarzyszą mi zarówno w mojej pracy zawo-
dowej, jak i prywatnej. I to jest właśnie naj-
piękniejszy prezent, mój wewnętrzny suk-
ces. A to, że płyty stały się Złotymi, Platyno-
wymi, to zasługa tylko i  wyłącznie moich 
fanów i publiczności. 

► Jest Pani bardzo otwartą, pomocną
osobą, świadczy o tym odznaczenie Orderem 
Uśmiechu czy Czerwoną Kokardką, a była 
Pani jedną z pierwszych nagrodzonych nią 
osób. Czy na co dzień też jest Pani taką po-
godną osobą?

Z natury jestem pogodną osobą. Zosta-
łam tak wychowana przez moich rodziców, 
żeby kochać ludzi i im pomagać. Jeśli ludzie 
są w potrzebie, jestem otwarta na pomoc. 
Wszystkie te wartości wyniosłam z  domu 
rodzinnego. Rodzice nie musieli nam tego 
mówić, to oni swoim zachowaniem dawali 
przykład, jak powinnyśmy odnosić się do lu-
dzi, zwłaszcza starszych, żeby ich szanować, 
słuchać ich mądrości życiowych, żeby poma-
gać drugiemu człowiekowi. A przede wszyst-
kim, aby przebaczać ludziom, którzy nas 
skrzywdzą, czego sama osobiście doświad-
czyłam kilka lat temu. Ze wszystkich odzna-
czeń, które otrzymałam, najbardziej cenię 
nagrodę im. Świętej Rity. Otrzymałam ją 

e e ie-
mu człowiekowi. Człowiekowi, który odebrał 
życie mojej kochanej córce. Nagrodę tę de-
dykuję przede wszystkim matkom, kobie-
tom, które potrafiły w swoim życiu przeba-
czyć. Przebaczenie nie jest łatwe, ale jest 
bardzo istotnym elementem życia. Dopiero 

przebaczenie daje tak naprawdę wolność. 
Jednakże przebaczyć to nie znaczy tylko za-
pomnieć. Człowiek musi wyzbyć się nega-
tywnych emocji, które zabijają go od wew-
natrz, powodując, że dusza mocno cierpi. 
Warto zatem walczyć o swoją wolność. Takie 
jest życie. Nie składa się ono z samych pozy-
tywnych emocji. Obok radości jest smutek, 
obok szczęścia są łzy. Kolej rzeczy, której nie 
jesteśmy w stanie oddzielić. Wszystko w ży-
ciu jest potrzebne. Cierpienie również.  

Życie uczy nas pokory. W  traumatycz-
nych sytuacjach potrzebujemy pozytywnych 
bodźców. 

► Co jest receptą na zachowanie we-
wnętrznego spokoju, bądź idąc dalej… na 
przebaczenie? Może walentynki powinny 
być również symbolem przebaczenia, a nie 
tylko symbolem namiętnej miłości dwojga 
zakochanych ludzi?

To trudne pytanie! Myślę, że najistotniej-
sze jest, by być w zgodzie ze sobą, kochać, 
być życzliwym, pomagać innym. Jednocześ-
nie korzystać z natury, chodzić na spacery, 
doceniać dobrodziejstwa lasów, wody, kwia-
tów, które uspokajają i wyciszają. W swoim 
domu otoczona jestem kwiatami. Nie ma nic 
wspanialszego jak wyjść, usiąść i popatrzeć 
na te wszystkie kwiaty, drzewa, rośliny i po-
wiedzieć: „Boże, jaki ten świat jest piękny!”. 
Bez tego byłoby naprawdę szaro. 

► Czy jest to też Pani sposób na odpo-
czynek?

Kocham kwiaty, zieleń. Uwielbiam wios-
nę! To jest czas, gdy wyruszam do sklepów 
ogrodniczych, wybieram dużo roślin takich 
jak iglaki, kwiaty kwitnące. I  to jest mój 
żywioł!

► Jak Pani dba o swoje zdrowie?
Sięgam po naturalną medycynę. Nasze

babcie, nasi dziadkowie korzystali z trady-

cyjnych receptur domowych. Opierali się na 
tym, co naturalne. Pamiętam, że kiedy jako 
mała dziewczynka miałam zapalenie ucha, 
babcia stosowała cebulę, którą gotowała, 
bardzo mocno dusiła i przykładała do ucha. 
Był to skuteczny sposób. 

► Czy podczas trasy koncertowej dba
Pani w sposób szczególny o zdrowie, struny 
głosowe?

Nie mam dokuczliwych dolegliwości, któ-
re znacząco wpływałyby na moje zdrowie. 
Jedynie czasami kupuję cukierki eukaliptu-
sowe, korzystnie działające na gardło, czy 
suszone śliwki. 

► Jak sobie Pani radzi w zimowe chłod-
ne wieczory?

Przede wszystkim wspomagam się wita-
miną C, która towarzyszyła mi od dziecka. 
Ponadto rozgrzewający imbir, herbata z mio-
dem czy herbaty ziołowe z dodatkiem czar-
nej porzeczki bądź czarnego bzu. 

► A czy stosuje Pani jakąś suplemen-
tację? 

Niestety okazem zdrowia nie jestem, 
często brakuje mi potasu i chociaż wszyscy 
wiemy, że powinno się odpowiednio bilan-
sować dietę, to czasami łatwiej jest nam się 
wspomóc suplementami. 

Dziękujemy za rozmowę i kobiecie suk-
cesu życzymy dalszych sukcesów!

WITAMINA C  
– mój towarzysz

od dziecka
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Markowa Poliklinika Śmiechu
Drodzy Czytelnicy Markowej Apteki, jak powszechnie wiadomo, apetyt wzra-

sta 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.
Zapytaj chłopca,  

zapytaj dziewczyny, 
o stan ich serca  

i hemoglobiny, 
czy dbają o siebie, 

żelazo przyjmują, 
czy tylko namiętnie się 

ściskają, całują? 

Bo Święty Walenty  
i Eros ze strzałą

nie będą się szczycić 
formą doskonałą.

Gdy suplementów 
nie zadziała moc,

niejedna się przykro 
może skończyć noc. 

Więc bierzcie żelazo  
i młodzi, i starzy, 

by nie czuć zmęczenia, 
niech wszystkim się 
darzy. 

Niech was ominą  
chorób serca zmory, 

by nie zabrakło siły  
na amory.

Przychodzi pacjent do apteki z pytaniem 
do farmaceuty:

– Mam bóle brzucha i mocno mi się odbi-
ja. Czy mogę coś kupić na te objawy bez re-
cepty?

Farmaceuta pyta:
– Czy zgagę ma pan może?
Pacjent na to: 
–  Nie, panie magistrze, ja nadal, dzięki 

Bogu, jeszcze jestem kawalarem…

  

Ciężko chory pacjent pyta młodego lekarza: 
– Doktorze, co ze mną będzie?
– Tak szczerze, to nie daję panu więcej jak 

2 tygodnie… 
Spotykają się jednak po latach na ulicy. 

Pacjent zaczepia swojego lekarza:

–  Doktorze, nie dawał mi pan żadnych 
szans, a jednak żyję.

– Bo widzi pan – odpowiada lekarz. – Jak 
ktoś tak bardzo chce żyć, to medycyna jest 
bezsilna…

  

Wpada do Markowej Apteki natarczywy 
pacjent, głośno pytając:

– Czy nie macie Państwo jakiegoś dobre-
go leku na pazerność?

Farmaceuta: 
– Słucham?
Pacjent:
– OK, rozumiem pytanie, tylko ważne, że-

by tego leku było… dużo… dużo… dużo… ale 
naprawdę dużo. 

  

– Nie rozumiem, dlaczego pyta pan o ja-
kieś skuteczne środki  nasenne, skoro opo-
wiada pan, że pół nocy przesiaduje pan 
w barze... 

– To nie dla mnie, to dla mojej żony! 

  

Do apteki wpada  facet z trzęsącymi się 
rękami, pytając o leki bez recepty na tę dole-
gliwość. Aptekarz  pyta: 

– Czy pan dużo pije? 
– Nie bardzo. Większość mi się wylewa. 

  

Możliwości medycyny są nieograniczone!
Niestety, ograniczone są możliwości na-

szych pacjentów.
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