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Magnez to jeden z najbardziej pospoli-
tych pierwiastków, występuje w  ziemskiej 
skorupie w ilości 2,74% w postaci minera-
łów – magnezytu, dolomitu, kizerytu itd. 

W  ludzkim ustroju znajduje się on we 
wszystkich komórkach organizmu i zalicza 
się go do jednych z najcenniejszych biopier-
wiastków.

WŁAŚCIWOŚCI MAGNEZU 
l Serce
Magnez zachowuje się wobec mięśnia 

sercowego odwrotnie niż wapń. Zmniejsza 
przewodnictwo i pobudliwość. Chroni serce, 
zapobiegając niedotlenieniu i niedokrwieniu. 

Magnez odgrywa też rolę fizjologicznego 
czynnika przeciwzakrzepowego, związanego ze 
stabilizującym działaniem trombocytów. Zwięk-
szając stabilizację błony płytek krwi, zmniejsza 
ich skłonność do zlepiania się, co z kolei wpływa 
zapobiegawczo na powstawanie zakrzepów.

Dodatkowo wpływa na białe krwinki, 
usprawniając walkę z drobnoustrojami i wy-
twarzanie innych komórek układu immuno-
logicznego. 

Nie zapominajmy, że magnez zmniejsza 
też reakcje zapalne.

l Przewód pokarmowy
Uczestniczy w syntezie enzymów i soków 

trawiennych oraz usprawnia czynność wątro-
by. Jest jednym z pierwiastków, które kontro-
lują transport substancji pomiędzy komórka-
mi, tym samym jest odpowiedzialny za pra-
widłowe wchłanianie produktów odżywczych. 

l Układ moczowy
Magnez odgrywa również rolę w fizjologii 

nerek. Zajmując te same obszary resorpcji co 

wapń, działa w stosunku do niego konkuren-
cyjnie. Jest niezbędny dla zachowania odpo-
wiedniego poziomu fosforu, potasu, amino-
kwasów oraz wydzielania kwasów przez nerki.

l Układ immunologiczny
Magnez zwiększa sprawność sił obron-

nych organizmu poprzez przyspieszenie doj-
rzewania limfocytów. Tym samym związki 
magnezu wspomagają leczenie infekcji, 
skracając czas choroby i przyspieszając zdro-
wienie.

l Układ nerwowy
Bardzo ważny jest wpływ magnezu na 

układ nerwowy. Przy przewlekłym niedobo-
rze w tkankach nerwowych może dojść do 
deficytu ważnej dla procesu zapamiętywa-
nia substancji – dopaminy. Pojawiają się 
wówczas kłopoty z pamięcią. Magnez speł-
nia ważną funkcję w  profilaktyce i  terapii 
różnych chorób, np. depresji.

l Układ kostny
Magnez jest niezbędny dla rozwoju kości 

i ich mineralizacji. Aktywuje wiele enzymów, 
które uczestniczą w procesie tworzenia kości. 
Nieorganiczne związki magnezu wchodzące 
w skład kości zwiększają ich odporność na 
złamania. Znaczenie magnezu w profilakty-
ce osteoporozy jest równie ważne jak wap-
nia. Oprócz mineralizacji, magnez zapewnia 
właściwy rozwój kości i przyspiesza ich prze-
budowę. Niedobór magnezu wywołuje sta-
rzenie się kości. 

Zapotrzebowanie na magnez wynosi: 
dla dzieci do 6. miesiąca życia około 50 mg/ 
24 godz.; dla dzieci do 1. roku życia około 
70 mg; dla dzieci do 10 lat 150–250 mg; dla 

młodzieży 6–10 mg/kg wagi ciała. Dla ludzi 
pracujących w  warunkach ekstremalnych, 
np. wykonujących duży wysiłek w wysokiej 
temperaturze, zapotrzebowanie na magnez 
może się zwiększać do 15–20 mg/kg wagi 
ciała. Dla matek ciężarnych i  karmiących 
zapotrzebowanie na magnez waha się od 
450–600 mg/24 godziny.

Największe ilości tego pierwiastka wy-
stępują we wszystkich orzechach, nasio-
nach, mąkach z pełnego przemiału, w soi, 
nie oczyszczonym ryżu, kaszach, suszonych 
owocach, dużo magnezu jest również 
w  świeżych warzywach, a  śladowe ilości 
w mięsie i mleku.

OBJAWY NIEDOBORU MAGNEZU
Na niedobór magnezu w organizmie du-

ży wpływ ma nadużywanie alkoholu, picie 
dużej ilości kawy, stres, stosowanie hormo-
nalnych środków antykoncepcyjnych, spoży-
wanie zbyt dużej ilości tłuszczów oraz nie-
wydolność nerek. 

Jego niedobór lub brak może powodować 
rozdrażnienie, przyczynia się do utrudnionej 
koncentracji oraz wystąpienia nadciśnienia. 

Jednym z najczęstszych wczesnych obja-
wów niedoboru magnezu jest drganie jednej 
z powiek lub częściowo jednej z warg, objawy 
odrętwienia oraz mrowienie kończyn, boles-
ne skurcze łydek, zespół niespokojnych nóg.

Dodatkowo mogą wystąpić bóle i zawro-
ty głowy, nadpobudliwość, depresja, zabu-
rzenia snu, nudności, biegunki oraz kołata-
nie serca. 

„Niedobór magnezu jest czynnikiem wy-
sokiego ryzyka dla zachorowalności na cuk-
rzycę typu 2 niezależnie od wieku, BMI, spo-
życia alkoholu i występowanie insulinoopor-
ności w rodzinie. 

Naukowcy wykazali, że wraz ze wzros-
tem niedoborów magnezu, zwiększa się 
oporność tkanek na insulinę u osób zdro-
wych. Odpowiednie spożycie magnezu, jako 
jednego z głównych pierwiastków kostnych 
oraz antagonisty wapnia, jest ważnym 
czynnikiem w zapobieganiu osteoporozie.” 
(Dietetycy.org.pl) 

Magnez Mg
Magnesium

12

Magnez jest jednym z  najcenniejszych biopierwiastków i  znajduje się niemal we 
wszystkich komórkach, a także bierze udział w większości procesów zachodzących 
w naszym organizmie. Zobacz, za co jeszcze odpowiedzialny jest magnez i czym może 
grozić zbyt niski lub zbyt wysoki poziom magnezu w organizmie.
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Słonecznie zapraszamy do lektury wakacyj-
nego wydania magazynu Markowej Apteki! 

Lato już za pasem i większość z nas nie-
cierpliwie wyczekuje wakacji, urlopu i odpo-
czynku w gronie rodziny i przyjaciół. 

Nadszedł wreszcie upragniony czas, dni 
ciepłe i pełne słońca, błękitne niebo i ciepły 
deszcz… Lato wreszcie zagościło w naszych 
miastach, domach oraz sercach. 

Po miesiącach wypełnionych zimnem i wia-
trem, możemy wreszcie odetchnąć z ulgą i za-
czerpnąć świeżego, ciepłego powietrza. 

Warto jednak pamiętać, że nasze zdro-
wie wymaga uwagi niezależnie od pogody. 
Wraz z latem pojawiają się nowe problemy 
oraz sytuacje, w  których powinniśmy być 
szczególnie uważni. 

Lato to długie dni spędzone na plaży, 
nad morzem lub jeziorem. 

W piękne, słoneczne, letnie dni nie mo-
żemy zapomnieć o  ochronie przeciwsło-
necznej. 

Jeśli zaniedbamy tę sprawę, nasza skóra 
szybciej się zestarzeje i nie będzie wyglądała 
zdrowo. 

Światło słoneczne poprawia samopoczu-
cie i stymuluje syntezę witaminy D, a  jego 
widoczny efekt, czyli złota opalenizna, koja-
rzona jest ze zdrowiem i  aktywnością. Ze 
słońca można korzystać, jednak powinno się 
to robić rozsądnie, ponieważ promieniowa-
nie UV wywołuje jednocześnie wiele nega-
tywnych skutków dla naszej skóry. Najsku-
teczniejszą bronią w walce z zagrożeniami 
związanymi z opalaniem jest wiedza – poni-
żej znaleźć można najważniejsze informacje, 
by korzystanie ze słońca było przyjemnością, 
a nie ryzykiem. 

W związku z tym, że zależy nam na Pań-
stwa zdrowiu, w aktualnym wydaniu maga-
zynu umieściliśmy artykuł na temat kre-
mów przeciwsłonecznych, dzięki któremu 
dowiecie się Państwo jaki produkt należy 
wybrać oraz jak go stosować. 

Dodatkowo mieliśmy przyjemność gościć 
doktora Groppera, który przybliżył tematy-
kę nowotworów skóry, ich przyczyn, głów-

nych objawów oraz metod leczenia i zapo-
biegania. 

Lato to również okres, w którym nasi-
lają się objawy zaburzeń hormonalnych, 
szczególnie tych, z  którymi zmagają się 
panie i panowie w wieku dojrzałym, takich 
jak menopauza i andropauza. 

Tematyka ta jest bardzo często zaniedby-
wana, ponieważ jest to sfera życia prywatne-
go, którą wielu z nas uznaje za wstydliwą. 

Mniej więcej między 45. a 50. rokiem ży-
cia zanika u kobiet cykliczna czynność jajni-
ków. Nie dzieje się to jednak nagle, lecz stop-
niowo; miesiączki zaczynają pojawiać się 
nieregularnie, coraz rzadziej, i stają się bardzo 
skąpe (czasem znów nienormalnie obfite), aż 
wreszcie ustają zupełnie. Okresowi przekwi-
tania towarzyszą nieraz różne przykre obja-
wy, jak uderzenia krwi do głowy, bezsenność, 
uczucie niepokoju, podniecenie nerwowe itd.

Sprawa występowania przekwitania 
u mężczyzn jest sporna, jednak większość 
specjalistów uważa, że u mężczyzny nie ma 
klimakterium analogicznego do kobiecego 
choćby dlatego, że nie ma u nich równie wy-
raźnego regularnego zjawiska, jakim jest 
menstruacja. Aktywność płciowa mężczy-
zny, poziom hormonów we krwi (sterujących 
bodźcami seksualnymi) oraz wytwarzanie 
plemników maleje z wiekiem bardzo powoli 
i stopniowo, aż do całkowitego ustania. 

W Markowej Aptece znajdą Państwo du-
żo ilość produktów, które nie tylko mogą zła-
godzić objawy związane z okresem prze-
kwitania, ale również poprawić samopo-
czucie oraz zwiększyć libido. 

Dzięki niezwykle ciekawemu wywiadowi 
z doktorem Feinbaumem dowiecie się Państwo 
na czym polega klimakterium, jakie są meto-
dy leczenia objawów oraz czego się możemy 
spodziewać w wyniku zmian hormonalnych. 

Nie zapomnieliśmy również o zaprezen-
towaniu jednego z najważniejszych makroe-
lementów, pierwiastków, które dają życie 
–  magnezu. 

Rola magnezu jest niezwykle rozległa, 
a odpowiednia jego ilość jest niezbędna do 
prawidłowego funkcjonowania organizmu. 

Jego stężenie może się zmniejszać pod wpły-
wem wielu czynników, np. stresu, leków czy 
zbyt dużego wysiłku fizycznego. Typowymi 
objawami braku magnezu w organizmie jest 
ciągłe zmęczenie, rozdrażnienie, brak snu.

Przede wszystkim bardzo ważna jest 
właściwa dieta, czyli większa ilość produk-
tów z zawartością witaminy D i wapnia. Są 
to pierwiastki, które w połączeniu z magne-
zem wpływają pozytywnie na zęby, kości, 
zapobiegają osteoporozie. Dlatego należy 
jeść więcej produktów będących źródłem 
tych pierwiastków. Dodatkowo dieta może 
być wspierana suplementami.

Więcej o magnezie dowiecie się Państwo 
z lektury naszego magazynu… 

Mamy nadzieję, że lektura wakacyjnego 
wydania tygodnika Markowej Apteki będzie 
źródłem rozrywki oraz ciekawych, przydat-
nych informacji. 

Korzystając z  okazji, pragniemy życzyć 
wszystkim Państwu wspaniałych wakacji, 
pełnych relaksu i ciepłych, słonecznych dni. 
Dbajcie o zdrowie swoje oraz swoich rodzin, 
nie zapominając o tym, że dobra kondycja to 
nie tylko piękna sylwetka, ale również zdro-
wy duch. Relaks jest niezwykle ważny dla 
każdego z nas, dlatego korzystajcie z ciepła 
i letniej aury i zbierajcie siły na zimę!

Pozdrawiamy serdecznie! 
Markowa Apteka
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MENOPAUZA

► Panie doktorze, jakie są objawy me-
nopauzy? Kiedy możemy mieć pewność, że 
już się ona zaczęła?

Menopauza najczęściej występuje pomię-
dzy 45. a 55. rokiem życia. Średnio ostatnia 
miesiączka występuje około pięćdziesiątki. 
Pamiętajmy jednak, że objawy przekwitania 
utrzymują się w organizmie kilka lat przed 
i nawet kilkanaście lat po menopauzie. Wiąże 
się to z  postępującym spadkiem produkcji 
hormonów jajnikowych, głównie estrogenów. 

Objawy? 
Etapem zwiastującym zmiany w organi-

zmie są nieregularne miesiączki, a następnie 
ich całkowite ustąpienie. Dzieje się tak dla-
tego, że z wiekiem dochodzi do zmniejszenia 
czynności hormonalnej gonad, czego konse-
kwencją jest zmniejszenie syntezy estroge-
nów oraz progesteronu. Jednocześnie obser-
wujmy wtedy wzrost poziomu FSH (hormo-
nu folikulotropowego) i LH (hormon luteini-
zującego), co tłumaczy się zmniejszeniem 
ilości komórek jajowych, które odpowiadają 
na działanie powyższych hormonów. To 
właśnie niedobór estrogenów jest przyczyną 
większości nieprzyjemnych objawów, z jaki-

mi borykają się kobiety przechodzące kli-
makterium. 

► Czy to prawda, że menopauzę mogą 
przechodzić już kobiety w wieku 30 lat? 
Czy jest to częste zjawisko? Jakie są przy-
czyny? 

W  medycynie istnieje pojęcie przed-
wczesnego wygasania czynności jajników. 
Zjawisko to przyczynia się bezpośrednio do 
menopauzy u pań młodszych, w okolicach 
30. roku życia. 

Jest to choroba występująca często u ko-
biet z zespołem zaburzeń endokrynologicz-
nych, polegającym na niedoczynności róż-
nych gruczołów wydzielania wewnętrznego 
(gruczołów, które produkują hormony). 

Przykładami chorób, które mogą się bez-
pośrednio przyczyniać do przedwczesnego 
wygaśnięcia jajników, są zaburzenia funkcji 
przysadki mózgowej, która stanowi niejako 
„centrum dowodzenia” hormonalnego. 

Dodatkowo osoby, które przeszły lecze-
nie radioterapią lub chemioterapią, są nie-
stety narażone na wystąpienie przedwczes-
nej menopauzy. 

Jak dobrze wiemy, chemioterapia jest jed-
ną z metod leczenia chorób nowotworowych, 
jest jednak niebezpieczna dla pewnych komó-

rek naszego organizmu. Zagrożonymi organa-
mi są skóra, mieszki włosowe oraz gonady. 

W przypadku długotrwałego braku mie-
siączki oraz negatywnego wyniku testu cią-
żowego, należy udać się do lekarza, by wy-
kluczyć choroby endokrynologiczne – np. 
zespół policystycznych jajników czy gruczo-
laka przysadki. Pamiętajmy, że brak okresu 
może być spowodowany zaburzeniami hor-
monalnymi, więc nie spieszmy się z wyda-
niem „wyroku” przedwczesnej menopauzy. 

► Czy warto pomyśleć o hormonalnej 
terapii zastępczej? 

Medycyna znalazła rozwiązanie w zwal-
czaniu zespołu objawów klimakterycznych. 
Hormonalna terapia zastępcza (HTZ) jest 
próbą zwalczania samej przyczyny, ponie-
waż polega na dostarczeniu do organizmu 
hormonów, których synteza uległa zmniej-
szeniu.

Korzyści ze stosowania HTZ są znaczne, 
gdyż większość dokuczliwych dolegliwości 
ustępuje. Ponadto uregulowana zostaje go-
spodarka lipidowa, zmniejszone zostaje ry-
zyko zachorowania na osteoporozę oraz 
chorobę niedokrwienną serca. 

► Jakie są skutki uboczne tej terapii? 
Czego możemy się spodziewać? 

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

MENOPAUZA
czy huśtawka nastroju?

ANDROPAUZA
czy upływający czas?

 

Każdy z nas spotkał się z tymi określeniami. Każdy z nas wie, że wraz z wiekiem w organizmie zachodzą pewne zmiany, 
które mogą w znacznym stopniu wpłynąć na nasze samopoczucie oraz jakość życia. Niedobór testosteronu, który może przy-
czyniać się do wystąpienia andropauzy u mężczyzn, może oznaczać zaburzenie funkcji seksualnych, spadek libido, trudności 
z produkcją nasienia. Niski poziom testosteronu to także większe ryzyko wystąpienia objawów podobnych do menopauzy – 
uderzeń gorąca, zmęczenia, rozdrażnienia. Pojawia się większe ryzyko rozwoju osteoporozy. Leczenie niskiego poziomu testo-
steronu polega na podawaniu tego hormonu w postaci plastrów, żelu lub zastrzyków. Niestety, niedobór testosteronu w dal-
szym ciągu pozostaje wstydliwym tematem. Wielu panów nie chce rozmawiać o swoim problemie ani z lekarzem, ani z człon-
kami rodziny. W związku z tym, że temat „przekwitania” jest tematem trudnym oraz dość skomplikowanym, postanowiliśmy 
zadać kilka pytań specjaliście, doktorowi Feinbaumowi, który podzielił się z nami swoją wiedzą na ten rozległy temat. 
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Hormonalna terapia zastępcza jest dla 
wielu pań doskonałym sposobem na zwal-
czenie przykrych objawów menopauzy. 

HTZ ma jednak swoje minusy. Niektóre 
z badań dowodzą, że powoduje wzrost ryzy-
ka wystąpienia raka sutka, jajnika oraz en-
dometrium. Może przyczynić się także do 
pojawiania się żylnej choroby zakrzepowo-
-zatorowej. Stosowanie hormonalnej terapii 
zastępczej konsultowane jest z  lekarzem 
indywidualnie, uzależnione jest od występu-
jących już chorób i  przyjmowanych przez 
pacjentkę leków.

► Dla kogo hormonalna terapia za-
stępcza jest raczej niewskazana? Co można 
polecać w zamian? 

Nie zaleca się jej kobietom leczonym na no-
wotwory piersi lub macicy i tym, u których te 
nowotwory występowały w rodzinie. Nie jest 
też polecana paniom, które nie miesiączkują już 
od kilku lat, palącym papierosy, otyłym. 

Przeciwwskazaniem jest również przeby-
cie zawału serca albo udaru 

► Kiedy zakończyć HTZ? 
Nie ma jednego zalecenia co do czasu jej 

rozpoczęcia i zakończenia. 
W związku z tym, że dłuższe stosowanie 

hormonalnej terapii zastępczej może przy-
czynić się do wystąpienia choroby zakrzepo-
wo-zatorowej, zalecamy stosowanie jej jedy-
nie przez pewien czas. 

Najdłuższe leczenie dotyczy pań z przed-
wczesną menopauzą. Terapia u kobiet, które 
weszły w okres przekwitania po 40. roku ży-
cia, zwykle trwa od 5 do 10 lat. 

Ogólnie, terapia prowadzona jest do 
około 70. roku życia. 

Lekarz ginekolog decyduje o jej przerwa-
niu, gdy u pacjentki pojawiają się choroby 
będące przeciwwskazaniem do leczenia hor-
monalnego. 

► Czy możemy stosować suplementy? 
Jeśli tak, to jakie by pan doktor polecił? 

Istnieją suplementy, które mogą w pewnym 
stopniu złagodzić objawy, jednak pamiętajmy, 
że konsultacja z  lekarzem i  konwencjonalne 
metody leczenia powinny być priorytetem. 

ANDROPAUZA 
► Czym jest andropauza i jakie są jej 

przyczyny? 
Andropauza jest terminem stosowanym 

głównie przez osoby spoza kręgu specjali-
stów medycznych. 

Aktualne piśmiennictwo medyczne zale-
ca posługiwanie się terminem PADAM

PADAM („Partial Androgen Deficiency in 
Aging Men”) to zjawisko zmniejszenia wy-
dzielania androgenów związanych z  za-
awansowanym wiekiem. 

Niezwykle ważny jest fakt, że jest to pro-
ces całkowicie odmienny od analogicznego 
zjawiska u kobiet, menopauzy. 

Andropauza pojawia się stopniowo – mię-
dzy 40. a 60. rokiem życia, kiedy to następuje 
spadek poziomu testosteronu (podstawowe-
go męskiego hormonu produkowanego przez 
jądra). Spadek ten wynosi około 1% na rok. 

► Jakie są objawy andropauzy? 
Tak naprawdę nie istnieją konkretne ob-

jawy, które w  100% mogą wskazywać na 
rozpoczęcie się andropauzy u panów. 

Do symptomów, które mogą wskazywać 
na pewne nieprawidłowości w układzie hor-
monalnym mężczyzn, możemy zaliczyć zabu-
rzenie funkcji seksualnych (spadek libido, im-
potencja, brak satysfakcji z życia seksualnego), 
wzrost ilości tkanki tłuszczowej, obniżenie 
masy mięśniowej i kostnej, zwiększenie ryzyka 
chorób sercowo-naczyniowych i osteoporozy 
oraz uczucie zmęczenia czy zaburzenia snu

► Jakie są metody diagnozowania an-
dropauzy? 

Ponieważ andropauza nie jest w ścisłym 
rozumieniu chorobą, a  jedynie naturalnym 
w życiu każdego mężczyzny etapem, to trud-

no mówić o jej jednoznacznym i powszech-
nym diagnozowaniu. 

Sytuacji nie poprawia niechęć panów do 
pogodzenia się ze starzeniem się i przyzna-
niem do różnych przypadłości związanych 
z wiekiem i andropauzą.

Podstawowym środkiem diagnostycznym 
jest dokładny wywiad lekarski oraz badanie 
ogólne. Ponieważ poziom testosteronu nie 
jest jedynym i  rozstrzygającym wyznaczni-
kiem andropauzy, jego badanie nie jest ele-
mentem podstawowej diagnostyki. Ważne, 
by wiedzieć, że andropauza może dawać róż-
ne objawy i tylko lekarz, najlepiej doświad-
czony specjalista, może ją zdiagnozować. 
Ponieważ niektóre choroby wieku dojrzałego 
mogą dawać objawy zbliżone do naturalnej 
andropauzy, nie warto kierować się fałszywą 
dumą i w przypadku pojawienia się niepoko-
jących symptomów udać się do lekarza.

► Jak leczymy andropauzę? 
Jedną z metod leczenia andropauzy jest 

terapia hormonalna. Polega ona na podawa-
niu testosteronu. Pierwsze efekty można za-
obserwować już po kilku tygodniach leczenia. 

Leczenie skutkuje poprawą nastroju oraz 
przypływem energii i zwiększeniem libido. 

Podawanie testosteronu pozwala ograni-
czyć niemal wszystkie czynniki wymieniane 
jako objawy andropauzy.

Terapia hormonalna może skutkować prze-
rostem prostaty (gruczołu krokowego), jednak 
dzieje się tak tylko, w niektórych przypadkach. 

Dziękujemy za rozmowę!

W razie dodatkowych pytań prosimy 
o kontakt z naszym ekspertem:

Dr George Feinbaum 
Specjalista endokrynolog,  

diabetolog i internista 

934 Manhattan Avenue, Brooklyn, NY 11222
tel. 718-389-8585 
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MENOPAUZA to cena,  
którą płacimy za długowieczność,  
ale nie musimy być jej niewolnikami…
Menopauza objawia się nagłymi falami gorąca, nocnymi potami, 
płaczliwością i stanami depresyjnymi… Winę za złe samopoczucie 
ponoszą nie tylko zachodzące w organizmie zmiany hormonalne, 
lecz również przeświadczenie, że przekwitanie równoznaczne jest 
z kresem kobiecości i wkroczeniem w starość. Jak przetrwać ten 
burzliwy okres?

Zgodnie z terminologią medyczną menopauza to ostatnia men-
struacja w życiu kobiety, a więc taka, po której w ciągu 12 miesię-
cy nie pojawia się kolejne krwawienie. Określenie to stosowane 
jest zamiennie z  terminami przekwitanie i  klimakterium, które 
w rzeczywistości obejmują okres kilku lat przed i kilku lat po ostat-
niej miesiączce. Podkreślić należy fakt, że menopauza jest natural-
nym zjawiskiem, a nie chorobą, i dotyczy każdej kobiety.

Jedną z najczęściej stosowanych metod leczenia objawów menopau-
zy jest terapia hormonalna. Jednakże wiele pacjentek narzeka na skutki 
uboczne, które z tej terapii wynikają. Rozpoczynają się dodatkowe prob-
lemy związane z nadwagą, zmianami skórnymi, spadkiem libido itd. 

Na rynku farmaceutycznym i  zielarskim dostępne są również 
środki, które stanowią alternatywę dla leczenia hormonalnego. 

Jednym z nich jest NIEZWYKLE SKUTECZNY produkt „ESTROVEN”. 
Na wielu forach można znaleźć opinie pacjentek, które zgodnie 

twierdzą, że zauważyły zmianę już po kilku dniach stosowania pro-
duktu „ESTROVEN”. Większość z nich pozbyła się nieprzyjemnych 
objawów menopauzy w prawie 85%. 

Produkt ten nie zawiera żadnych hormonów, dlatego też nie po-
woduje żadnych skutków ubocznych. Jest on całkowicie naturalny, 
bowiem jego podstawowym składnikiem jest magnolia lekarska, 
której skuteczność została już wielokrotnie udowodniona. 

Już sama nazwa pochodzącego z Dalekiego Wschodu drzewa 
dekoracyjnego kojarzy nam się z egzotycznym pięknem. Pojedyn-
cze egzemplarze tych drzew możemy spotkać także w  naszych 
ogrodach i parkach. Zawsze przyciągają nas piękne duże kwiaty, 

pojawiające się wczesną wiosną, jeszcze przed rozwinięciem się 
na gałęziach liści.

Wyciąg z kory magnolii lekarskiej ma szeroki zakres działania:
– rozluźniający;
– relaksacyjny;
– przeciwstresowy;
– przeciwzapalny;
– przeciwalergiczny;
– oczyszczający;
– obniżający nerwowość i rozdrażnienie;
– łagodzący frustrację;
– zwiększający poczucie pewności siebie.

Dodatkowo, w produkcie „Estroven” znajdziemy wyciąg z plus-
kwicy groniastej (BLACK COHOSH). 

Korzeń Black Cohosh jest doceniany za jego niesamowitą zdol-
ność balansowania gospodarki hormonalnej w okresie menopauzy 
oraz miesiączki. 

Zioła te mogą promować naturalną równowagę hormonalną przy 
jednoczesnym wspieraniu prawidłowych funkcji poznawczych. 

Roślina ta pochodzi z Ameryki Północnej, gdzie jest stosowana 
przez Indian  od wielu lat. Black Cohosh  to  roślina o  właściwoś-
ciach podobnych do estrogenu, dzięki czemu może być stosowana 
w trakcie menopauzy. 

Nie wszystkie kobiety mogą w czasie menopauzy stosować hor-
monalną terapię zastępczą. Niektóre panie wciąż boją się przyjmo-
wać hormony i szukają różnych metod zastępczych w walce z obja-
wami wypadowymi klimakterium

Dlatego też w produkcie „ESTROVEN” znalazła się również soja, 
która zawiera naturalne fitoestrogeny, czyli związki, które są podob-
ne do żeńskich hormonów – estrogenów. Przyjmowanie preparatów 
sojowych wpływa korzystnie na gospodarkę hormonalną, reguluje 
poziom estrogenów i zapobiega występowaniu negatywnych obja-
wów związanych z menopauzą. Największym atutem soi jest jej ro-
ślinne, w pełni naturalne pochodzenie. Preparaty z fitoestrogenami 
są bezpieczne i nie wywołują skutków ubocznych.

Dodatkowo, okazało się, że wzbogacenie diety w fitoestrogeny 
sojowe przyczyniło się do zwiększenia wydatków energetycznych 
i chudnięcia, a tym samym zapobiegania otyłości brzusznej, która 
bardzo często stanowi problem dla pań w czasie menopauzy. 

W  badaniu klinicznym, które trwało 12 tygodni, 90% kobiet 
stwierdziło, że ilość napadów gorąca w ciągu doby zmniejszyła się 
z 12 do 2 dzięki stosowaniu produktu „ESTROVEN”. 

Produkt ten oferuje bezpieczną i skuteczną metodę walki z obja-
wami menopauzy u kobiet w wieku okołomenopauzalnym. 

Koniec z napadami złości, smutkiem i  rozgoryczeniem, koniec 
z  przykrymi i  zawstydzającymi uderzeniami gorąca, nadmiernym 
zmęczeniem i niechęcią do życia. 

Zapraszamy do Markowej Apteki! 
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Macę, roślinę z rodziny kapustowatych, uprawia się 
od ponad 2 tys. lat. Rośnie na stromych zboczach 
szczytów Andów w  Peru, występuje też w  Boliwii. 
Nazywana jest „skarbem Inków”. Ma postać jadalne-
go korzenia.

Długowieczni Indianie Keczua z Peru stosują macę jako środek 
wzmacniający – korzeń ten znalazł bowiem zastosowanie w stanach 
wycieńczenia, osłabienia, niedożywienia oraz w okresie rekonwale-
scencji.

Jeżeli spojrzymy na skład korzenia maca, to w większości zawie-
ra on białko, cukier oraz błonnik. Ważne są jednak także posiadane 
składniki odżywcze, które sprawiają, że spożywanie macy jest takie 
zdrowe:

l 19 różnych rodzajów aminokwasów
l  kwasy tłuszczowe, w tym kwas linolowy, kwasy oleinowe czy 

też kwas palmitynowy
l niezbędne witaminy
l polisacharydy
l  selen, magnez, wapń, żelazo i  inne minerały i składniki od-

żywcze

Maca jest potężnym adaptogenem, czyli związkiem, który uod-
parnia „przygotowuje” organizm do walki z przewlekłym stresem 
i jego konsekwencjami. 

Maca wpływa pozytywnie na umysł. Jej spożywanie poprawia 
intelekt, ułatwia przyswajanie informacji oraz zapamiętywanie, po-
prawia także nastrój i ma działanie antydepresyjne, poprawia rów-
nież funkcjonowanie neuroprzekaźników.

Naukowcy potwierdzili, że maca, dzięki zapobieganiu ubytkom 
w tkance chrzęstnej i kostnej, zapobiega takim chorobom jak osteo-
poroza i zapalenie stawów.

Macalibrium

Maca poprzez regulację gospodarki hormonalnej łagodzi prze-
bieg menopauzy u kobiet, a u mężczyzn wspomaga leczenie bez-
płodności.

Maca dostarcza organizmowi dobrze przyswajalne białko, przez 
co zalecana jest dla osób, które prowadzą aktywny tryb życia, a ich 
organizm jest zmuszany do intensywnego wysiłku umysłowego i fi-
zycznego. Wykazuje działanie wzmacniające organizm, zwłaszcza 
w stanach osłabienia, wycieńczenia i niedożywienia organizmu, lub 
w czasie rekonwalescencji oraz w okresie wzrostu. Maca jest uwa-
żana również za roślinę poprawiającą pamięć i zdolność przyswaja-
nia wiedzy. Jest dostarczycielem substancji wzmacniających budowę 
i wytrzymałość mięśni szkieletowych. Maca stanowi cenne uzupeł-
nienie diety.

MACA, LIBIDO I ZABURZENIA EREKCJI

W tej kategorii korzeń macy radzi sobie najlepiej i potwierdza to 
wiele badań.

Przykładowo sprawdzono wpływ maca na sprawność seksualną 
50 mężczyzn cierpiących z  powodu łagodnych zaburzeń erekcji. 
W tym przypadku mężczyźni odnotowali znaczną poprawę w sto-
sunku do grupy kontrolnej.

Korzeń maca poprawia libido i  jakość erekcji u osób mających 
problemy natury seksualnej wywołane lekami przeciw depresji. 

Jednym z najlepszych produktów na bazie rośliny Maca jest pro-
dukowany przez firmę Natural Natural Health International 
REVOLUTION MACALIBRIUM®. 

Jest to jedyny produkt na rynku, który zawiera Maca w postaci 
Maca – OG. 

MACA – OG odznacza się nie tylko najlepszą biodostępnością, 
ale również najwyższą dawką dostępną w aptekach. 

MACA – OG jest zalecana szczególnie panom, którzy potrzebują 
remedium na problemy z libido czy erekcją. Dzięki swoim niesamo-
witym właściwościom oraz skrupulatnym badaniom klinicznym, 
REVOLUTION MACALIBRIUM® poprawia kondycję organizmu już po 
kilku dniach stosowania. 

Zapraszamy do Markowej Apteki! 
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Libido, czyli popęd seksualny (płcio-
wy; z łac. żądza), to zgodnie z definicją 
psychiczna reprezentacja pobudzenia 
pochodzącego z wnętrza organizmu, 
która ma na celu zaspokojenie potrze-
by bliskości cielesnej, rozkoszy. Istotna 
dla optymalnej jakości życia zarówno 
kobiet, jak i mężczyzn, oraz dobrych 
relacji w związkach.

LIBIDO A PŁEĆ
Należy zwrócić uwagę na podstawowy fakt, 
iż libido znacząco różni się u kobiet i męż-
czyzn, co przysparza niejednokrotnie wiele 
problemów w  relacjach damsko-męskich. 
Panowie do pobudzenia seksualnego po-
trzebują zwykle niewielkich bodźców, po-
nadto ich zapotrzebowanie na seks jest du-
żo większe niż u kobiet, a orgazm są w sta-
nie osiągnąć po kilku minutach. Sytuacja 
u pań wygląda zdecydowanie inaczej. Sama 
fizyczność partnera nie stanowi kluczowej 
roli. Istotne natomiast są takie czynniki jak 
postrzeganie własnego ciała, stosunek do 
partnera oraz stres. Dopiero zachowanie 
równowagi między wszystkimi czynnikami 
pozwala kobiecie na satysfakcjonujące życie 
seksualne. 

WROGOWIE LIBIDO
Do czynników, które niekorzystnie wpływa-
ją na nasze życie seksualne, zaliczmy – bez 
względu na płeć – brak snu, złą dietę oraz 
wysoki poziom stresu. Mała ilość snu nie 
pozwala naszemu organizmowi na odpo-
wiednią regenerację, odpoczynek, a w kon-
sekwencji nie mamy energii również na 
seks. Stres natomiast oddziałuje znacząco 
na nasz układ krążenia, w  tym ukrwienie 
narządów płciowych. Jeśli nie jesteśmy 
w stanie całkiem zniwelować jego skutków, 
postarajmy się o dawkę relaksu w postaci 
spaceru, kąpieli, a w przypadku panów pój-
ścia na siłownię. Warto zadbać także o swo-
ją wagę i wygląd zewnętrzny, ponieważ to 
również wpływa na nasze libido. Ponadto 
nadmierne kilogramy niekorzystnie działają 
na układ hormonalny, którego prawidłowe 
działanie jest kluczowe w zachowaniu płod-
ności kobiet i mężczyzn.

SIŁA NATURALNYCH SKŁADNIKÓW
Wzrost libido gwarantuje odpowiedni tryb 
życia, ale realny wpływ na niego ma także 
szereg naturalnych składników. Z racji róż-
nic w kobiecym i męskim libido, suplemen-
ty wspierające różnią składem. Wśród pre-
paratów szerokim wachlarzem składników 
wyróżniają się Women’s Libido oraz Male 
Libido firmy Gaia Herbs.

ROŚLINY POPRAWIAJĄCE LIBIDO: 
•  Maca (Lepidium meyenii) – zawiera 

argininę, prekursor tlenku azotu, który uła-
twia erekcję. W surowcu znajduje się także 
niezbędny do utrzymania prawidłowych 
funkcji seksualnych cynk oraz liczne mine-
rały i witaminy. Maca korzystnie działa na 
płodność mężczyzn, zwiększając produkcję 
spermy oraz ruchliwość plemników. U ko-
biet stosowany jest także w zaburzeniach 
miesiączkowania i  łagodzeniu objawów 
menopauzy. Podnosi libido zarówno panów, 
jak i pań. 

• Tribulus (Tribulus terrestris) – buzdyga-
nek ziemny, za jego działanie odpowiada 
protodioscyna. Wyciąg z  surowca podnosi 
poziom testosteronu oraz wzmaga doznania 
seksualne u mężczyzn. Natomiast wskaza-
niem do stosowania u kobiet jest oziębłość 
płciowa i objawy menopauzy. 

• Sarsaparilla (Smilax regelii) – kolcorośl 
lekarski. Surowiec zawiera sterole roślinne 
oraz saponiny steroidowe. Opóźnia procesy 
starzenia, wzmacnia organizm oraz popra-
wia potencję. 

• Oats (Avena sativa) – owies zwyczajny. 
Zawiera m.in. flawony, sterole, polisachary-
dy, substancje białkowe, krzem. Wchodzi 
w skład preparatów uspokajających w wy-
czerpaniu nerwowym. Stymuluje uwalnianie 
testosteronu. Pozytywnie wpływa również 
na libido kobiet. 

• Horny Goat Weed (Epimedium grandi-
florum) – tłumaczenie dosłowne brzmi „na-
palony kozioł” i  związane jest z  legendą 
o kozach i owcach, które spożywając tę ro-
ślinę, wykazywały wzmożone pobudzenie 
seksualne. Substancja zawarta w surowcu to 
ikaryna, która reguluje poziom testosteronu, 
a poprzez wpływ na uwalnianie tlenku azotu 
– działa na erekcję. 

• Damiana (Turnera diffusa) – ziele da-
miany bogate jest w  sterole, flawonoidy 
i olejki eteryczne. Wzmacnia organizm prze-
ciążony fizycznie oraz umysłowo. Pobudza 
popęd płciowy u kobiet i mężczyzn. 

• Fo-Ti (Polygonum multiflorum) – rdest 
wielokwiatowy. Działa estrogennie, antyok-
sydacyjnie oraz opóźnia procesy starzenia 
się. Poprawia płodność poprzez wzmocnie-
nie czynności jajników i  zwiększenie ilości 
produkowanej spermy. 

• Saw Palmetto (Serenoa repens) – pal-
ma sabalowa. Wyciąg z surowca wskazany 
szczególnie u  panów po 50. roku życia, 
u których występuje przerost prostaty, gdyż 
łagodzi objawy takie jak problemy z odda-
waniem moczu. 

W  suplementach firmy Gaia Herbs 
(Women’s Libido oraz Male Libido) znajdu-
ją się także wyciągi z Tongkat Ali, werbeny 
oraz żeń-szenia. Wpływając na poprawę 
funkcjonowania narządów płciowych, więk-
szą sprawność fizyczną oraz lepszy nastrój, 
kompozycja wszystkich surowców gwaran-
tuje wzrost libido u kobiet oraz mężczyzn. 
Jeśli jesteś w okresie menopauzy lub andro-
pauzy, Twoje życie seksualne pozostawia 
wiele do życzenia – nie czekaj! Sięgnij po 
suplement firmy Gaia Herbs i ciesz się wy-
sokim libido!

Kobiece i męskie libido 
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Potrójne wsparcie  
układu immunologicznego

Nasz organizm każdego dnia narażony 
jest na kontakt z wirusami, bakteriami 
i grzybami, a skuteczną ochronę przed 
nimi stanowi sprawny układ odpornoś-
ciowy.

POTRZEBNE WZMOCNIENIE
Podstawą funkcjonowania układu odpor-
nościowego jest rozpoznanie komórek ob-
cych i usunięcie ich z ustroju lub unieszkod-
liwienie. W skład systemu immunologiczne-
go wchodzą fagocyty, kilka rodzajów limfo-
cytów oraz przeciwciała. Bierną obronę 
przed wniknięciem drobnoustrojów stano-
wią natomiast kwaśny odczyn żołądka i skó-
ry, jak również bakteriobójcze właściwości 
śliny oraz łez. Niestety z uwagi na wiek oraz 
tryb życia odporność organizmu może ulec 
osłabieniu i  wymaga wsparcia. Preparat 
Max3 IP-6 & Inositol PLUS Maitake & Cat’s 
Claw Cell Forte firmy Enzymatica zawiera 
trzy główne składniki, których synergizm 
działania korzystnie wpływa na układ odpor-
nościowy, modulując i stabilizując jego pracę. 

INOZYTOL
Inozytol w  połączeniu z  heksafosforanem 
inozytolu (IP6) ma korzystniejszy wpływ na 
organizm, niż występując pojedynczo. Ino-
zytol nazywany bywa witaminą B8, mimo 
że  może być syntezowany w  organizmie 
(w  przeciwieństwie do klasycznych wita-
min). Naturalnie występuje w  roślinach 
strączkowych, zbożach oraz orzechach. Związ-
ki inozytolu należą do grupy tzw. pomocni-
czych antyutleniaczy, ponieważ wzmacniają 
działanie głównych antyoksydantów. IP6 
zwany kwasem fitynowym zapobiega uszko-
dzeniom struktury DNA, przez co może zapo-
biegać powstawaniu niektórych nowotwo-
rów. Na układ odpornościowy obie substan-
cje oddziałują poprzez zwiększenie aktyw-
ności komórek NK (natural killers), dzięki 
czemu dochodzi do szybszego zwalczania 
szkodliwych drobnoustrojów. Poza działa-
niem immunomodulującym inozytol wpływa 

na neuroprzekaźniki: acetylocholinę i sero-
toninę, poprawiając funkcje poznawcze oraz 
nastrój. 

MAITKE MUSHROOM  
– GRIFOLA FRONDOSA
Kolejny składnik preparatu Max3 to grzyb 
maitake, czyli żagwica listkowata. Stanowi 
on źródło witamin z grupy B, witaminy C i D 
oraz minerałów: potasu, wapnia, magnezu. 
Grzyby maitake charakteryzuje przede wszyst-
kim wysoka zawartość polisacharydów, głów-
nie ß-glukanów (frakcja D), które odpowia-
dają za stymulację układu immunologicz-
nego, działając bezpośrednio na makrofagi, 
czyli komórki żerne. Maitake zalecane są 
również w profilaktyce nowotworowej oraz 
jako środek wspomagający i łagodzący obja-
wy po radio- i chemioterapii. 

„KOCI PAZUR” 
Uncaria tormentosa – roślina występująca 
w Azji, Ameryce Południowej oraz Afryce, 

z uwagi na charakterystyczne kolce nazy-
wana jest potocznie „kocim pazurem” lub 
vilcacora. Immunostymulujące działanie 
tego surowca roślinnego możliwe jest dzię-
ki obecności alkaloidów takich jak np. un-
karyna, pteropodyna, specjofilina. Badania 
wykazały, że po podaniu pacjentom eks-
traktu z rośliny, nastąpił wzrost liczby lim-
focytów, spowodowany przedłużeniem ich 
żywotności, a nie większą produkcją. Do-
datkowo „koci pazur” wymiata wolne rod-
niki odpowiedzialne między innymi za pro-
ces starzenia się organizmu. Kolejną cenną 
właściwością rośliny jest działanie przeciw-
zapalne, szczególnie w chorobach układu 
pokarmowych takich jak zespół jelita wraż-
liwego, zapalenie jelita grubego, zapalenie 
uchyłków oraz wrzody żołądka. Vilcacora 
zwiększa ponadto odporność na czynniki 
stresowe, jako typowy adaptogen. 

MINERAŁY 
Dodatkowym atutem preparatu jest obec-
ność kilku pierwiastków: wapnia, magnezu 
oraz fosforu. Nie wpływają one w  sposób 
bezpośredni na układ odpornościowy, ale 
wzmacniają cały organizm. Magnez uspraw-
nia pracę układu nerwowego oraz korzystnie 
oddziałuje na krążenie i pracę serca. Obecny 
w suplemencie wapń to budulec kości i zę-
bów. Fosfor natomiast to składnik kwasów 
nukleinowych (DNA i RNA – nośniki informa-
cji genetycznej), działa także na przekaźni-
ctwo bodźców nerwowych.

MOC TRZECH SKŁADNIKÓW  
W JEDNYM PREPARACIE!
Max3 IP-6 & Inositol PLUS Maitake & Cat’s 
Claw zawiera trzy składniki o udowodnio-
nym działaniu immunostymulującym. Pre-
parat szczególnie zalecany jest u pacjentów 
z nawracającymi, długotrwałymi infekcjami 
lub osłabioną odpornością. Stanowić może 
dodatkowe wzmocnienie u  osób przemę-
czonych i  zmagających się z przewlekłym 
stresem.
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► Panie doktorze, jakie są przyczyny 
występowania nowotworów skóry? 

Jednym z najważniejszych czynników ry-
zyka wystąpienia nowotworów skóry jest 
promieniowanie słoneczne. 

Pacjenci niejednokrotnie pytają „Jak to 
jest możliwe, że zachorowałem na raka skó-
ry, mimo że nigdy nie lubiłem się opalać lub 
przebywać na słońcu?”

Wydaje się, że z punktu widzenia zapa-
dalności na nowotwory złośliwe skóry moż-
na wyróżnić 3 typy ekspozycji na światło 
słoneczne. Ekspozycja na dawkę skumulo-
waną, występująca zazwyczaj u osób pra-
cujących na wolnym powietrzu. 

Najczęściej występującym nowotworem 
złośliwym skóry jest rak podstawnokomór-
kowy – najmniej groźny, o charakterze miej-
scowo złośliwym. Wydaje się, że jego zwią-
zek etiologiczny z  ekspozycją na światło 
słoneczne jest podobny jak w  przypadku 
czerniaka. 

Ryzyko czerniaka skóry jest prawdopo-
dobnie związane z okresowym narażeniem 
na promienie słoneczne, na przykład pod-
czas opalania czy uprawiania sportów na 
wolnym powietrzu. Jako czynnik ryzyka za-
chorowania na czerniaka wielokrotnie opisy-
wano także przebyte oparzenia słoneczne, 
które można uznać za ekspozycję okresową. 

► Jakie wyróżniamy typy raka skory?

Najbardziej powszechne typy raka skóry 
to rak podstawnokomórkowy, rak kolczysto-
komórkowy oraz czerniak, który jest z nich 
najniebezpieczniejszy. Jeżeli rak skóry zosta-
nie rozpoznany we wczesnym etapie rozwo-
ju, szanse na całkowite wyleczenie są duże. 

Rak podstawnokomórkowy to najczęś-
ciej występujący nowotwór skóry na świe-
cie, charakteryzuje się on niskim stopniem 
złośliwości –  rozwija się powoli i  bardzo 
rzadko daje przerzuty. Pojawia się w szcze-
gólności na odkrytych częściach ciała (gło-
wa, szyja), jednak może wystąpić w dowol-
nym miejscu. 

Rak płaskonabłonkowy skóry jest drugim 
najczęstszym nowotworem skóry. Rak ten 
rozwija się w obrębie skóry lub błon śluzo-
wych. Warto wspomnieć, że rak płaskona-
błonkowy często rozwija się na pograniczu 
skóry i błon śluzowych – np. na wardze dol-
nej, języku, zewnętrznych narządach płcio-
wych, w okolicy oczodołów czy nosa. 

Rak kolczystokomórkowy, w  miarę po-
większania się, może dawać przerzuty – za-
zwyczaj do węzłów chłonnych, rzadziej do 
narządów odległych. 

► Czy może nam pan doktor powie-
dzieć więcej na temat czerniaka? Czym się 

charakteryzuje ten typ raka skóry? Jak się 
wykrywa ten typ nowotworu? 

Czerniak to rak skóry, który rozwija się 
z komórek pigmentowych, które znajdują się 
w  skórze. W  wyniku patologicznych prze-
mian, komórki te stają się atypowe, zmie-
niają swój kształt, rozmiar oraz charaktery-
styczne cechy, stają się złośliwe. Wczesne 
rozpoznanie czerniaka jest kluczowe, ponie-
waż ten typ raka skóry jest całkowicie wy-
leczalny, jednakże musi być odpowiednio 
wcześnie wykryty. Niestety, czerniak jest 
zazwyczaj śmiertelny, jeśli zostaje zdiagno-
zowany zbyt późno i wystąpiły przerzuty do 
innych regionów organizmu. 

Po wykryciu jakiejkolwiek zmiany pod-
stawą rozpoznania jest badanie mikrosko-
powe wycinka skóry, a  bardzo przydatną 
metodą jest algorytm diagnostyczny ABCDE, 
zaproponowany przez Amerykańskie Towa-
rzystwo Onkologiczne. 

Algorytm ABCDE: 
• �Asymetria�(Assymetry): badamy ją po-

przez wytyczenie linii przez środek 
znamienia; w znamieniu asymetrycz-
nym obie połówki nie będą sobie rów-
ne, czerniak jest asymetryczny w każ-
dej osi w  przeciwieństwie do zmian 
łagodnych, które są zwykle owalne lub 
okrągłe.

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

Uważajmy
na SŁOŃCE

 

Czerniak złośliwy (łac. melanoma malignum) jest nowotworem wywodzącym się z komórek barwnikowych 
– melanocytów, które rozwijają się z tkanki nerwowej powłok. Stanowi około 2% wszystkich zachorowań na 
nowotwory. Najczęstszym punktem wyjścia czerniaka jest skóra, ale może on powstawać także w obrębie 
błon śluzowych przewodu pokarmowego lub w gałce ocznej. 

W związku ze zbliżającymi się wakacjami postanowiliśmy przybliżyć Państwu ten temat i zaprosić do 
rozmowy specjalistę z dziedziny dermatologii – doktora Charlesa A. Groppera. 
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• �Granice  (Border): we wczesnym czer-
niaku bywają nierówne; 

• �Kolor  (Color):  niepokojącym znakiem 
może być nierównomierna barwa zmia-
ny. Pojawić się mogą jednocześnie róż-
ne odcienie brązu, beżu lub czerni.

• �Średnica (Diameter): Czerniaki zwykle 
są większe niż 6 mm, ale rozpoznane 
wcześniej mogą też być mniejsze.

• �Ewolucja� zmian� skórnych  (Evolving): 
szczególną uwagę powinna zwrócić 
każda zmiana zachodząca w znamie-
niu barwnikowym, taka jak zmieniają-
cy się rozmiar, kolor, a także nowe ob-
jawy, takie jak krwawienie czy swę-
dzenie. 

Rak skóry jest najczęściej wykrywany 
przez samego pacjenta lub członków jego/
jej rodziny. Pamiętajmy, że niezwykle ważne 
są jakiekolwiek zmiany w kolorze, rozmiarze 
czy wyglądzie znamion, które były już obec-
ne wcześniej. Dodatkowo jakakolwiek zmia-
na skórna, która krwawi lub swędzi, powin-
na wzbudzić nasze podejrzenia. 

Warto być czujnym i obserwować swoje 
ciało. W  razie jakichkolwiek wątpliwości, 
należy udać się do dermatologa. Lekarz 
uważnie obejrzy zmianę i zdecyduje o ko-
nieczności pobrania wycinka i wysłania go 
na badanie histopatologiczne, w celu do-
kładnego zbadania niepokojącej nas zmia-
ny skórnej. 

► Jakie są czynniki ryzyka czerniaka? 

Do końca nie są poznane przyczyny po-
wstawania raka skóry, jednak wyróżnia się 
kilka czynników ryzyka:

• �jasna� karnacja� skóry,� jasne� lub� rude�
włosy, niebieskie oczy 

• �skłonność�do�oparzeń�słonecznych,
• �oparzenia�słoneczne�w dzieciństwie�lub�

w młodym wieku,
• �zmieniające�się�znamiona�i plamy�bar-

wnikowe skóry,
• �występowanie�czerniaka�w przeszłości,
• �zachorowania�na�czerniaka�w rodzinie.

► Jak można zapobiegać wystąpieniu 
raka skóry? 

Ryzyko wystąpienia raka skóry można 
zmniejszyć poprzez unikanie nadmiernej 
ekspozycji na promieniowanie słoneczne. 
Jeśli planujemy spędzić dzień na plaży, nad 
woda, należy pamiętać o  zastosowaniu 
właściwej ochrony przeciwsłonecznej. 

Im bardziej wrażliwi jesteśmy na słonce, 
tym wyższy powinien być faktor kremu prze-
ciwsłonecznego. Można jednak założyć, ze 
faktor 30 jest jednym z  bezpieczniejszych 
i powinien ochronić nasza skore. 

Należy unikać słońca w godzinach 10–14, 
a  jeśli już zdecydujemy się na spacery 
w  środku dnia, warto pamiętać o  odzieży 
ochronnej. Nie zaleca się tez korzystania 
z  solariów. Dobre rady dotyczące ochrony 
przed słońcem można znaleźć na stronach 
internetowych Fundacji Cancer and Ameri-
can Academy of Dermatology.

► Jakie testy stosuje się w celu wykry-
cia raka skory? 

Dermatolog jest w stanie zdiagnozować 
chorobę już po obejrzeniu i dokładnym zba-
daniu zmiany skórnej. Wielu lekarzy używa 
specjalnie skonstruowanych szkieł powięk-
szających, które umożliwiają zaobserwowa-
nie nawet najmniejszych szczegółów. Dodat-
kowo, w przyszłości, będziemy mieli możli-
wość korzystania z badań komputerowych, 
które w znacznym stopniu skrócą czas ocze-
kiwania na diagnozę. 

► Czy istnieją choroby skóry, które 
mogą przypominać nowotwór? Jak można 
je odróżnić? 

Bardzo ważną rzeczą, o  której należy 
pamiętać, jest fakt,  że nowotwory skóry nie 
zawsze objawiają się typowymi zmianami 
skórnymi. Dodatkowo, bardzo często nie 
jesteśmy w  stanie rozróżnić na pierwszy 
rzut oka, czy zmiana jest nowotworem zło-
śliwym, czy łagodnym. Najbardziej skutecz-
nym sposobem na odróżnienie zmian ła-
godnych od złośliwych jest wykonanie bio-
psji. Jest to badanie niezwykle dokładne 
i  daje nam całkowity obraz nowotworu, 
dzięki czemu jesteśmy w stanie określić je-
go złośliwość. 

► Jak często powinniśmy sprawdzać 
naszą skórę w warunkach domowych? Czy 
częstotliwość samobadania się powinna się 
zmienić, jeśli w naszej rodzinie stwierdzone 
zostały przypadki nowotworów skóry? 

Każdy z nas powinien zwracać szczegól-
ną uwagę na wszelkie zmiany skórne. Wszel-
kie pieprzyki, znamiona, zadrapania, wysyp-
ki etc. Powinniśmy zwrócić szczególną uwa-
gę na zmiany, które nagle zaczynają się po-
większać lub zmieniać kolor. 

W  miarę możliwości, zaleca się wizytę 
kontrolną u  dermatologa raz w  roku. Jeśli 
w  naszej rodzinie występowały przypadki 
czerniaka, należy badać się samodzielnie na-
wet raz w miesiącu i skrócić czas oczekiwa-
nia na wizytę u specjalisty do 6 miesięcy. 

Kontrola jest niezwykle ważna i  może 
zapobiec wielu przykrym konsekwencjom 
choroby. 

► Jak przebiega leczenie raka skóry? 

Podstawą leczenia nowotworów skóry 
jest chirurgia, a  jej uzupełnieniem – che-
mioterapia. Radioterapia sprawdza się 
w  przypadku tylko niektórych nowotwo-
rów skóry, szczególnie raka kolczystoko-
mórkowego.

Większość przypadków może być właści-
wie leczonych w  warunkach ambulatoryj-
nych. W przypadku bardzo dużych lub za-
awansowanych zmian skórnych lub też gdy 
niezbędne jest zastosowanie rozległych 
technik rekonstrukcyjnych zaleca się lecze-
nie wielospecjalistyczne.

► Czy czerniak daje przerzuty? 

Czerniak najczęściej daje przerzuty po-
przez węzły chłonne. Rzadziej przerzuca się 
do wątroby, płuc i centralnego układu ner-
wowego. Często przebieg choroby bywa 
niezwykle szybki. Czerniak jest groźny 
również dlatego, że często lekceważy się 
objawy związane z jego pojawieniem się, co 
wynika zarówno z  lekkomyślności, jak 
i z nieświadomości zagrożeń, jakie niesie ze 
sobą ta choroba.

► Jakie jest ryzyko nawrotów choroby? 

Zmiany nowotworowe, które były wy-
kryte wystarczająco wcześnie i nie odzna-
czały się rozprzestrzenieniem w głąb skóry, 
bardzo rzadko nawracają. Im później zmia-
na jest wykryta, tym większe ryzyko zarów-
no przerzutów, jak i późniejszych nawrotów 
choroby. 

W razie dodatkowych pytań prosimy 
o kontakt z naszym ekspertem:

Dr Charles A. Gropper, FAAD 
Specjalista dermatologii  

i chirurgi dermatologicznej 

134 Greenpoint Avenue
Brooklyn, NY 11222
tel. 718-349-6160 

MA_03_2017.indd   11 30.05.2017   14:26:41



www.MarkowaApteka.comMARKOWA APTEKA • 831 Manhattan Avenue Brooklyn, NY 11222 • Tel. 718-389-0389 • fax 718-389-0475 www.MarkowaApteka.comMARKOWA APTEKA • 831 Manhattan Avenue Brooklyn, NY 11222 • Tel. 718-389-0389 • fax 718-389-0475

WYSTĘPOWANIE
Wrośniak należy do tzw. gatunków kosmo-
politycznych, występując prawie na każdym 
kontynencie. Rośnie na martwych drzewach 
w  lasach, ogrodach i  parkach. Charaktery-
styczny dachówkowaty owocnik grzyba przy-
rasta do drzewa bokiem lub środkiem a jego 
kolor, w zależności od wieku, może być jasno-
brązowy, a nawet czarny. Obecnie grzyb jest 
hodowany, w celu pozyskiwania ekstraktów 
i otrzymywania z nich suplementów. 

SIŁA POLISACHARYDÓW
Składnikami, które odpowiadają za wykorzy-
stywanie Turkey Tail w lecznictwie, są głów-
nie polisacharydy (PSP, PSK oraz krestin), 
ale również cukry proste (mannoza, ksyloza, 
ramnoza, arabinoza), glikoproteiny, triterpe-
noidy ergosterole, witaminy z grupy B oraz 
niektóre minerały. 

Grupa związków należących do polisacha-
rydów aktywuje m.in. limfocyty NK (natural 
killers), limfocyty Th1 oraz limfocyty B, które 
intensywniej produkują wtedy przeciwciała. 
Pośród polisacharydów na szczególną uwagę 
zasługuje PSP – polisacharydopeptyd, który 
na tle innych substancji pozyskiwanych 
z grzybów leczniczych najsilniej wpływa na 
układ odpornościowy. Badania pokazują, że 
PSP może łagodzić uboczne skutki chemio- 
oraz radioterapii, np. wymioty, utratę apety-
tu oraz zmęczenie. Stymuluje on odpowiedź 
immunologiczną, aktywując proces syntezy 
TNF α (czynnik martwicy nowotworów), cyto-
kin oraz prostaglandyny E2. Dodatkową zale-
tą PSP jest fakt, iż nawet w wysokich daw-
kach oraz długim czasie stosowania nie wy-
kazuje toksycznego działania. 

SKUTECZNA WALKA Z CANDIDA
Wrośniak różnobarwny charakteryzuje się 
także wysoką zawartością beta-glukanów. 

One z  kolei oddziałują na receptor zwany 
Dectin-1, aktywując go i uruchamiając tym 
samym kaskadę reakcji immunologicznych 
organizmu. Powyższe reakcje mają znaczenie 
w  walce z  infekcjami układu moczowego, 
krwionośnego lub skóry wywołanymi przez 
grzyby Candida oraz Aspergillus. Do terapii 
powyższych infekcji wskazane jest dołączenie 
witaminy C, która zwiększa ruchliwość limfo-
cytów oraz skuteczność makrofagów oraz 
neutrofili w  wyeliminowaniu chorobotwór-
czego grzyba. 

ODBUDOWANIE MIKROFLORY JELITOWEJ
Turkey Tail, dzięki obecności związków 
z  grupy fruktooligosacharydów korzystnie 
działa na mikroflorę jelitową. Podwyższony 
zostaje poziom „dobrych” bakterii (chronią 
nas przed infekcjami) Bifidobacterium spp., 
Lactobacillus spp., natomiast poziom baterii 
chorobotwórczych takich jak Clostridium spp., 
Staphylococcus spp., Enterococcus spp. zosta-
je zmniejszony. Pacjenci, którzy przechodzili 
długą i  intensywną antybiotykoterapię, są 
szczególnie narażeni na zaburzenia równo-
wagi mikroflory, stąd przyjmowanie przez 
nich preparatu zawierającego Turkey Tail 
jest szczególnie wskazane. 

INFEKCJE UKŁADU MOCZOWEGO
Mniej popularnym zastosowaniem Turkey 
Tail jest wspomaganie leczenia infekcji ukła-
du moczowego, wywołanej przez bakterie 
E. coli. Obecny w omawianym gatunku grzy-
ba cukier prosty – mannoza – zapobiega 
przyleganiu bakterii do błony śluzowej, dzię-
ki czemu szybciej jest usuwana z organizmu. 

Analizując zawarte we wrośniaku sub-
stancje czynne, można wywnioskować jego 
możliwe zastosowania w  lecznictwie. Jako 
pierwsze wymienić należy działanie przeciw-
nowotworowe, przydatne szczególnie w le-

czeniu raka piersi, gdyż zwiększa skutecz-
ność stosowanej chemioterapii. Ponadto 
pamiętajmy, że do walki z  każdym nowo-
tworem potrzebny jest silny układ immuno-
logiczny. Przyjmowanie preparatu z Turkey 
Tail jest zasadne, gdy zakłócona jest tzw. 
odpowiedź komórkowa organizmu, czego 
przyczyną jest np. długotrwała antybioty-
koterapia, która obniża poziom limfocytów 
Th1. Wrośniak okazał się również skuteczny 
w leczeniu zakażeń gronkowcem złocistym, 
chlamydiozy oraz kandydoz przewlekłych. 
Należy pamiętać, że ogólna modulacja ukła-
du odpornościowego uzasadnia także suple-
mentację Turkey Tail podczas zwyczajnych 
infekcji, które pojawiają się przy osłabieniu 
odporności wywołanym typowymi czynnika-
mi, jak zła dieta czy długotrwały stres. 

WYSTĘPOWANIE
Wrośniak należy do tzw. gatunków kosmo

One z  kolei oddziałują na receptor zwany 
Dectin-1, aktywując go i uruchamiając tym 

czeniu raka piersi, gdyż zwiększa skutecz-
ność stosowanej chemioterapii. Ponadto 

Turkey Tail TURKEY TAIL  
– wrośniak różnobarwny  
(łac. Trametes versicolor)  

to gatunek grzyba z rodziny żagwiowatych.  
Zawarte w nim substancje mają udowodnione  

i szerokie właściwości immunostymulujące.  
Stosowany jest w medycynie chińskiej już  
od bardzo dawna jako tzw. grzyb witalny.
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Promieniowanie słoneczne
Promieniowanie słoneczne jest niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania naszego orga-
nizmu. Ma korzystny wpływ na samopoczu-
cie, aktywność fizyczną, pobudza wydzielanie 
wielu hormonów, umożliwia syntezę witamin 
z grupy D. Należy jednak pamiętać o zagroże-
niach, jakie stwarza dla naszej skóry.

Zbyt częsta i długa ekspozycja skóry na 
promieniowanie UV prowadzi nie tylko do jej 
przedwczesnego starzenia, ale może być 
także przyczyną nowotworów skóry. 

Filtry przeciwsłoneczne są to związki che-
miczne wykorzystywane w kremach i  innych 
kosmetykach ochronnych, których zadaniem 
jest ochrona skóry przed szkodliwym działa-
niem światła słonecznego. Najczęściej w kos-
metykach występują dwie grupy filtrów. Pierw-
sza grupa to związki chemiczne absorbujące 
(pochłaniające) energię niesioną przez promie-
niowanie słoneczne. Druga grupa to filtry fizycz-
ne, związki nieprzepuszczające promieniowania 
ultrafioletowego, działające jak mikro-lustra. 

„Dobry krem z filtrem UV” to kosmetyk, 
który musi spełniać następujące warunki: 

1.  Chronić zarówno przed promieniowa-
niem UVB, jak i UVA

2.  Być fotostabilny, czyli nie ulegać roz-
kładowi pod wpływem słońca.

Chroniąc się przed promieniowaniem 
UVB, unikamy poparzeń i podrażnień skóry. 
Natomiast zapewniając sobie ochronę przed 
promieniami UVA, możemy ustrzec się przed 
rakiem skóry, a także zapobiec jej fotostarze-
niu. Dlatego tak istotne jest, aby krem, który 
zdecydujemy się zakupić zapewniał nam 
ochronę przed promieniowaniem UVB i UVA.

Czego szukać w składzie kremu z filtrem?
Najczęściej składnikiem czynnym filtra 

jest tzw. parasol 1789. W składzie znajdzie-
my go pod nazwą Butyl Methoxydibenzoyl-
methane. Jest on niestety niestabilny i wy-
maga stabilizatorów. 

Jeśli nasz krem posiada choćby jeden ze 
składników z tej listy, możemy uznać, iż jest 
on stabilny. 

Im więcej stabilizatorów, tym lepiej!
LISTA STABILIZATORÓW:
l  4-Methylbenzylidene camphor  

(USAN Enzacamene)
l  Tinosorb M (USAN Bisoctrizole,  

INCI Methylene Bis-Benzotriazolyl 
Tetramethylbutylphenol)

l  Tinosorb S (USAN Bemotrizinol,  
INCI Bis-Ethylhexyloxyphenol 
Methoxyphenyl Triazine)

l  Mexoryl SX (USAN Ecamsule,  
INCI Terephthalylidene Dicamphor 
Sulfonic Acid)

l  Mexoryl XL (INCI Drometrizole trisiloxane)
l Butyloctyl Salicylate
l Hexadecyl Benzoate
l Butyloctyl Benzoate
l  Corapan TQ (INCI Diethylhexyl  

2,6-Naphthalate, DEHN)
l  Oxynex ST (INCI Diethylhexyl  

Syringylidene Malonate, DSM)

Kremy przeciwsłoneczne powinny być 
odpowiednio dobrane do rodzaju naszej ce-
ry. W celu dokładnego określenia typu na-
szej urody stosuje się klasyfikację ogłoszoną 
przez Thomasa B. Fitzpatricka, dermatologa 
z Harvard Medical School (1975 rok). 

Typ I – CELTYCKI: cera – biała karnacja. 
Włosy – bardzo jasny blond lub rude. Oczy 
– jasnoniebieskie, zielone. Dodatkowo duża 
ilość piegów, skóra bardzo trudna do opala-
nia, prawie zawsze zaczerwieniona.

Typ II – PÓŁNOCNOEUROPEJSKI: biała 
karnacja, włosy – jasny i ciemny blond. Oczy 
– niebieskie, szare lub zielone oraz skłon-
ność do występowania piegów.

Typ III – ŚRODKOWOEUROPEJSKI: oso-
by o lekko śniadej karnacji, ciemnoblond lub 
jasnobrązowych włosach, brązowych, sza-
rych lub niebieskich oczach i  rzadkiej ten-
dencji do występowania piegów. 

Typ VI – POŁUDNIOWOEUROPEJSKI: 
śniada karnacja, włosy ciemne lub brązowe, 
oczy ciemnobrązowe lub czarne, brak skłon-
ności do występowania piegów.

Przed zakupem kremu przeciwsłonecz-
nego zapoznaj się ze znaczeniem „SPF”!

SPF (Sun Protection Factor) jest współ-
czynnikiem, który określa, ile razy dłużej mo-
żemy przebywać na słońcu – po zastosowa-
niu danego preparatu – do momentu wystą-
pienia rumienia skóry w  porównaniu do 
analogicznego czasu pobytu na słońcu bez 
ochrony skóry.

W praktyce oznacza to, że np. bez za-
stosowania filtra rumień u danej osoby po-
jawi się po 20 minutach, zaś po użyciu 
kremu z  filtrem SPF 15 czas ten wydłuży 
się do 15 × 20 minut (5 godzin). 

Krem ochronny to każdy produkt, który 
zawiera faktor SPF 15 lub mniejszy. 

Kremy przeciwsłoneczne z filtrem SPF 6 
lub 10 zapewniają niska ochronę. Średni 
poziom zabezpieczania zostaje zapewniony 
przy użyciu produktów z faktorem 20 lub 25. 

Markowa Apteka rekomenduje stosowa-
nie kremów z  filtrem nie niższym aniżeli 
30–50, natomiast w przypadku skóry bardzo 
wrażliwej (kobiety w  ciąży, dzieci, skóra 
skłonna do alergii) zaleca się kupno produk-
tów z filtrem 50+. 

MARKOWA APTEKA POLECA: 
l  AVENE SPF 30–50 SPRAY Z  WYSOKĄ 

OCHRONĄ PRZECIWSŁONECZNĄ
Wysoka ochrona wrażliwej skóry. Skutecznie 
chroni przed promieniowaniem UVB oraz 
UVA długimi i krótkimi. Bez substancji zapa-
chowych. Bez parabenów. Posiada certyfikat 
zgodności UVA. BARDZO wodoodporny. 
100% fotostabilny.
l  LA ROCHE-POSAY – BROAD SPECTRUM 

SPF 50 lub SPF 60 
Bardzo wysoka ochrona przed promieniowa-
niem UVA/UVB. Szeroka, fotostabilna ochro-
na UVB/UVA dzięki filtrom Mexoryl® SX i XL. 
Wyciąg z Senna Alata (strączyniec oskrzyd-
lony) wspiera działanie filtrów, chroniąc skó-
rę przed długofalowym uszkodzeniem ko-
mórek. Zapewnia odporność na wiele czyn-
ników (woda, piasek, pot). 
l  NEUTROGENA BEACH DEFENSE 70+ 
Krem oparty w 100% na filtrach mineralnych, 
odbĳa i rozprasza promienie słoneczne, za-
pewniając bardzo wysoką ochronę skóry 
przed intensywnym nasłonecznieniem i jego 
niekorzystnymi skutkami. Tworzy na po-
wierzchni skóry ekran mineralny, zmniejsza-
jąc ryzyko przenikania w głąb skóry szkodli-
wego promieniowania UVA i UVB. Minima-
lizuje powstawanie uszkodzeń i  poparzeń 
słonecznych. Krem w  znacznym stopniu 
neutralizuje wolne rodniki odpowiedzialne 
za reakcje fotouczulające i hamuje skłonno-
ści do alergii, podrażnień, świądu oraz wy-
prysków słonecznych. Higroskopĳne czą-
steczki wspomagają regenerację naskórka, 
likwidują objawy ściągnięcia i napięcia skóry 
oraz chronią ją przed wysuszeniem.

W Markowej Aptece znajdziecie Państwo 
powyższe produkty oraz WIELE INNYCH! Nasza 
załoga bardzo chętnie doradzi i pomoże do-
brać odpowiedni dla Waszej skóry kosmetyk. 

Zapraszamy serdecznie! 
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A L K O M A T  
może uratować Ci życie!
Tragiczne wydarzenia na drogach związa-
ne z pijanymi kierowcami wywołują burzę 
kontrowersji. Zmuszają one do zastano-
wienia się nad wszechobecnym proble-

mem jazdy na „podwójnym gazie”. 

Co właściwie wiemy o  alkoholu i  jego 
wpływie na nasz organizm?

Alkohol jest głównym składnikiem róż-
nego rodzaju win, wódek, piwa oraz innych 
napojów alkoholowych. Dla organizmu czło-
wieka jest on trucizną, w związku z tym ko-
mórki naszego ciała, w przeciwieństwie do 
nas samych, traktują go niezwykle poważ-
nie. Jako substancja toksyczna, stanowiąca 
poważne zagrożenie dla ustroju, musi zostać 
rozłożony i skutecznie unieszkodliwiony. Al-
kohol jest szybko wchłaniany przez orga-
nizm. W przewodzie pokarmowym przenika 
poprzez ścianę żołądka i  jelito cienkie do 
krwiobiegu, a stamtąd transportowany jest 
do wszystkich narządów ciała i  tkanek. 
Główne miejsce jego rozkładu to wątroba. 
Przy pomocy wyspecjalizowanych enzymów 
komórki wątrobowe w toku licznych reakcji 
biochemicznych wytwarzają z alkoholu naj-
pierw związek o  nazwie aldehyd octowy, 
a następnie bezpieczny dla organizmu kwas 
octowy. 

Najbardziej toksycznym związkiem po-
wstającym podczas rozkładu alkoholu jest 
aldehyd octowy. To właśnie on powoduje 
bóle głowy, nudności i  wymioty. Alkohol 
rozszerza małe naczynia krwionośne w skó-
rze i  powoduje charakterystyczne zaczer-
wienienie twarzy i  nosa. Aldehyd octowy 
nie do końca rozłożony powoduje objawy 
zatrucia i  wywołuje popularnego „kaca”. 
Duża ilość alkoholu we krwi powoduje 
uczucie lęku oraz wywołuje stan „delirium 
tremens”.

Nadmierne spożycie alkoholu przyczynia 
się do odwodnienia organizmu. Dzieje się 
tak z  powodu właściwości diuretycznych 
(moczopędnych) alkoholu oraz jego hamują-
cego wpływu na resorpcję wody w nerkach. 
Efektem tych zmian jest znaczna utrata wo-
dy. W związku z tym, że mózg jest jednym 
z  najbardziej wrażliwych na odwodnienie 
organów, jednymi z objawów są ospałość, 
zawroty głowy i mdłości. 

Mdłości są również efektem negatywne-
go wpływu alkoholu na śluzówkę żołądka. 

W  naszym społeczeństwie krąży wiele 
MITÓW NA TEMAT ALKOHOLU. Ludzie usi-
łują usprawiedliwić swoje picie, dorabiając 
do niego odpowiednią ideologię. Oto przy-
kłady najczęściej głoszonych mitów i  ich 
konfrontacja z „rzeczywistością”.

l Ci, którzy mają „mocną głowę”, mogą 
pić spokojniej.

Posiadanie „mocnej głowy” zwiększa ry-
zyko uzależnienia, ponieważ sprzyja wypija-
niu większej ilości alkoholu. Ci, którzy mogą 
dużo wypić bez wymiotów i  przewracania 
się, są szczególnie narażeni i to oni powinni 
być bardziej czujni.

l Piwo i wino to nie jest prawdziwy al-
kohol.

Alkohol etylowy w piwie i winie jest taki 
sam jak w wódce. W różnych krajach ponad 
połowa osób uzależnionych piła przede 
wszystkim piwo. Upijanie się piwem i winem 
trwa dłużej, ale jest bardziej zwodnicze i łat-
wiej wciąga nowych konsumentów –  mło-
dzież i kobiety. Częstsze używanie piwa jako 
napoju chłodzącego jest pułapką, a w przy-
padku picia dla orzeźwienia przez osoby zmę-
czone w czasie pracy fizycznej jest szczegól-
nie niebezpieczne. Piwo nie usuwa zmęczenia 
i nie rozluźnia mięśni, jedynie działa znieczu-
lająco, a nam poprawia się samopoczucie.

l „Kieliszek” alkoholu nikomu jeszcze 
nie zaszkodził.

Kieliszek alkoholu, wypijany sporadycz-
nie, nie powoduje wyraźniejszych zmian 
w organizmie, jednak kiedy owe „kieliszki” 
powtarzają się zbyt często, lub kiedy orga-
nizm jest szczególnie wrażliwy na działanie 
alkoholu, należy nawet w „nieregularności” 
zachować umiar.

l Kierowca może się trochę napić. 
Nie trzeba się upijać, by stwarzać zagro-

żenie na drogach. Nawet niewielka ilość alko-
holu zmniejsza szybkość reagowania oraz 
upośledza zdolność do oceny sytuacji na dro-
dze. Kawa nie przyspiesza trzeźwienia, tylko 
daje złudne i chwilowe uczucie świeżości – 
w takiej sytuacji lepiej odpocząć lub oddać się 
chwilowej drzemce niż siadać za „kółko”.

Oczywiście nie oznacza to, że w ogóle nie 
możemy spożywać alkoholu. Raz na jakiś czas 
niewielka jego ilość nie powinna być szkodli-
wa. Wiadomo, że w życiu każdego z nas zda-
rzają się sytuacje, podczas których alkohol 
jest spożywany. Rodzinne imprezy, spotkania 
z przyjaciółmi, lampka wina do obiadu.

Podsumowując, tak samo jak długo utrzy-
mujący się wysoki poziom cukru we krwi po-
woduje nieodwracalne zmiany nerek, oczu 
oraz nerwów obwodowych, tak samo nad-
używanie alkoholu oraz jego zbyt wysokie 
stężenie we krwi przez długi czas ma ogrom-
ny wpływ na nasz organizm. Dlatego tak waż-
ne jest monitorowanie jego stężenia od czasu 
do czasu (szczególnie jeśli jesteś osobą, która 
nie stroni od zawierających go trunków).

Potocznie zwykło się mówić – „wszystko 
jest dla ludzi”. Jak najbardziej. Należy jednak 
wiedzieć, gdzie jest granica, a nawet jeśli się 
ją przekroczy, warto wyposażyć się w alko-
mat. Niewielkie urządzenie, które w  kilka 
minut sprawdzi, czy zawartość alkoholu we 
krwi może mieć wpływ na nasze funkcjono-
wanie, na przykład na prowadzenie samo-
chodu (oczywiście prowadzenie pojazdu po 
spożyciu alkoholu jest zabronione i niebez-
pieczne zarówno dla kierowcy, pasażerów, 
jak i osób postronnych). 

Pamiętajmy również, że alkomatu nie da 
się oszukać. Wszystkie sztuczki stosowane, 
aby zafałszować badanie alkomatem, mają 
więcej wspólnego z  przesądami niż z  na-
ukowymi metodami. Nie pomogą guma do 
żucia, prysznic, kawa, czosnek, olej ani ocet. 
Niektóre z domowych sposobów mogą wręcz 
zwiększyć wskazanie alkomatu – jak np. płyn 
do płukania ust, który w swoim składzie za-
wiera alkohol etylowy. Najlepszą metodą na 
uniknięcie kłopotów z prawem jest świado-
me spożycie alkoholu w ograniczonej ilości 
lub abstynencja. 

Alkomat, który jest teraz dostępny w Mar-
kowej Aptece, umożliwi sprawdzenie, czy 
ilość spożytego alkoholu mieści się w  do-
zwolonej granicy.

Od dzisiaj możesz i powinieneś spraw-
dzić, czy dwa drinki, które wypiłeś/aś pod-
czas spotkania ze znajomymi, stanowią 
ilość, która może kosztować Cię prawo jaz-
dy, zdrowie, a nawet życie. Łatwo, szybko, 
bezpiecznie i bez żadnego wysiłku będziesz 
miał pewność, czy chwila zapomnienia nie 
niesie za sobą negatywnych konsekwencji.
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     Stan  
ORYS

► Jest pan legendą polskiej muzyki mimo 
przeciwności, jakie spotkały pana w czasach 
PRL-u. Czy czuje się pan spełnionym artystą? 
Jest pan piosenkarzem, pisarzem, kompozyto-
rem, aktorem…

Staram się jeszcze spełniać w  tym, co jest 
przede mną. Spełniam się, jeśli jakiś projekt do-
chodzi do skutku, a potem jest już namacalny. 
Wprawdzie piosenka nie jest namacalna, ale 
działa na instynkty, na uczucia, na serce, na du-
szę człowieka – to jest spełnienie. Spełniam się, 
kiedy zaczyna działać imaginacja, fantazja słu-
chacza, który czasem ma większe poczucie inter-
pretacji, słuchając piosenki, niż ja, wykonując ją.

► Jaskółki w opuszczonym kościele Ma-
riackim w Gdańsku były inspiracją dla utwo-
ru „Jaskółka Uwięziona”, natomiast „Tworzy-
wo” Jana Pawła II miało wpływ na proces 
twórczy piosenki „Ikona”. Z jakich dodatko-
wych źródeł czerpie Pan pomysły i inspiracje 
na nowe utwory? 

Ikona jest starą pieśnią, cały czas marzyłem, 
by ją wykonać. Co do inspiracji... często dzieje się 
tak w moim życiu, że odgrzebuję z pamięci jakieś 
myśli i próbuję to zaśpiewać. Często przypomi-
nam sobie jakieś fragmenty, tak jak w ostatniej 
piosence „a on szukal burzy” – „jak gdyby w burzy 
spokój był” – „to wszystko z powodu miłości.” 
A jak można uzyskać spokój z powodu miłości, 
kiedy burza w  sercu… Najbardziej cieszy mnie 
fakt, że ja przez ostatnie 3 miesiące koncertuję od 
Bostonu po Florydę, Texas, Arizonę i Kalifornię, 
a w Polsce ta piosenka już prawie 3 miesiące jest 
na pierwszym miejscu listy przebojow w radiu.

► Gdzie szuka pan natchnienia?
Jeśli się jest otoczonym cywilizacją, szcze-

gólnie tu, w Nowym Jorku, to trudno jest znaleźć 
natchnienie. Ja uciekałem od wielkich cywiliza-
cji, uciekałem na pustynię Nevady, Las Vegas 
czy Arizony. Przez kilka miesięcy w roku miesz-
kam nad Pacyfikiem w Kalifornii, pozwala mi to 
naładować się słońcem i spokojem, z dala od 
chaosu, który spotykamy na co dzień. Dodatko-
wo pomaga mi joga i gra w golfa. Tam jest me-
dytacja – podczas uderzenia w białą piłeczkę 
golfową – to jest najpiękniejszy moment medy-
tacji, wyciszenia i skupienia, a zarazem precyzji 
i opanowania samego siebie. Sport jest dla mnie 
wyciszeniem i sposobem na sprawdzenie swo-
ich największych fizycznych możliwości.

►  Czy może pan wyjawić czytelnikom 
„Markowej Apteki” interpretację słynnego 
utworu „Jaskółka uwięziona”? Ludzie próbu-
ją odgadnąć jej znaczenie, jedni mówią, że to 
jest Polska uwięziona, inni przedstawiają ja-
skółkę jako czarny sztylet, śmierć jako cios 
ostateczny… A jaka jest prawdziwa wersja?

Wszystkie sa prawdziwe! Niestety nie wy-
powiem się na temat mojej interpretacji, bo 
interesuje mnie to, co inni myślą i czują. Wszys-
cy porównywali ją do duszy człowieka. Duszy 
uwięzionej w czasach systemu PRL-owskiego, 
w którym żyliśmy. Inna interpretacja porówny-
wała jaskółkę do Polski. I może zostańmy przy 
tej ostatniej interpretacji. Więcej pomysłów 
chciałbym uzyskać od ludzi sluchajacych.

Jak widać, utwór ten wywiera bardzo dobre 
wrażenie. Ostatnio spotkałem Chińczyka mó-
wiącego bardzo dobrze po polsku, który stwier-
dził, że poznał wszystkie metaforyczne niuanse 
zawarte w tekście utworu i chciałby przetłuma-
czyć go na język chiński. Byłoby to niesamowi-
te wyzwanie, zaśpiewać „Jaskółkę” po chińsku!

► Jak dba pan o swoje zdrowie?
Jeśli chodzi o  sprawy związane ze zdro-

wiem, to słucham chińskich metod albo w ogó-
le nie słucham nic (śmiech). Mój organizm naj-
częściej sam mi podpowiada, co jest dla mnie 
dobre. Borykajac się jakiś czas temu z rwą kul-
szową, wiedziałem, że ten ból muszę po prostu 
„wyrwać” z siebie. Ból można wyleczyć perswa-
zją, zniszczyć i wyrzucić go ze swojego ciała. To 
niesamowite, że odczuwamy takie rzeczy i za-
wsze mają one jakąś swoją przyczynę. Ból jest 
skutkiem, więc trzeba poznać przyczynę. Trze-
ba się zastanowić, co się zjadło i  co robiło. 
Smutna jest świadomość tego, że ból jest efek-
tem kumulacji, która pojawia się dopiero po 
latach. Wielu moich młodszych kolegów 
z branży muzycznej odeszło, młodszych nawet 
o 15 lat! To jest smutne. Jest takie powiedzie-
nie „każdy jest kowalem swojego szczęścia” 
i myślę, że każdy jest kowalem swojego wyku-
wanego przez lata życia.

► Czy stosuje pan jakąś suplementacje?
Staram się dowartościować organizm wita-

minami, których nam brakuje w codziennym 
życiu, codziennym pożywieniu. Staram się też 
uciekać od tego, co nam dyktują supermarkety 
ze wspaniale wizualnie wyglądającymi oferta-

mi. Żyję w  podwarszawskiej dzielnicy, gdzie 
kupuję na tamtejszym jarmarku owoce i wa-
rzywa, które nie pochodzą z wielkich produkcji. 
Nie odwiedzam supermarketów, do których 
w wielkich kontenerach przesyłane są produk-
ty żywnościowe. Nie lubię tej globalizacji i wy-
znaczania mi przez wielkie koncerny, co powi-
nienem albo co muszę zażywać.

Przyjmuję jednak bardziej naturalne suple-
menty, jak Panax, Ginsing (najlepszy koreański 
i chiński). Najbardziej potrzebne oleje, jak wita-
mina E i A oraz oleje rybne Omega 3 i Omega 6.

► A  jak dba pan o głos? Słyszałam, że 
spożywa pan żeń-szeń.

Codziennie się rozśpiewuję. A z uwagi na 
to, że gardło, krtań są takimi samymi mięśnia-
mi człowieka jak każdy inny, wymagają sy-
stemtaycznych ćwiczeń. Jest takie stare, cenne 
powiedzenie: „If you don’t use it, you’ll lose it”. 
Poza tym zmęczenie silnie wpływa na wokalną 
część strun głosowych, jeżeli się mówi za dużo, 
jeżeli się śpiewa za dużo... Więc później milczę 
i odzyskuję na nowo tę siłę. Sen dla mnie jest 
najlepszym lekarstwem.

► Mieszka pan teraz w Polsce. Jak pan 
widzi Amerykę? Gdzie jest pana dom, „jaskół-
cze gniazdo”?

Kalifornia! Ona jest moim domem. Tam mam 
drugą rodzinę, umownego brata mojej duszy.

Brat wybudował dla mnie na swojej posesji 
prywatny amfiteatr „Jaskółka” – to jest moje 
najwspanialsze miejsce do medytacji i wystę-
pów. Z widowni widać góry, do których trzeba 
jechać 2,5 godziny, to jest coś cudnego widok 
na co najmniej 150 mil. Tam też ćwiczenia 
i medytacja. A w dali niesamowity zachód słoń-
ca i niesamowita przestrzeń Pacyfiku.

I to własnie Pacyfik i  jego plaże są moim 
lekarstwem, gdzie odzyskuję wszystko, co za-
tracę po drodze w tym tempie życia. Z drugiej 
jednak strony ja dażę do tego tempa, pogoni za 
czasem i ludźmi, którzy też są dla mnie terapią. 
Podobno ja też działam terapeutycznie na pub-
liczność podczas moich koncertów.

► Ma pan w sobie niesamowicie pozy-
tywną energię. Skąd ją pan bierze? Mówi się 
nawet o panu „młodzieńcza energia, która 
nigdy nie wygasa”…

To wszystko zaczyna się w głowie. Nie do-
puszczam myśli, że już nie mam na coś czasu, 
że już pora na emeryturę. Ja nie mam czasu na 
emeryturę! Moja emerytura jest pracowita 
i  twórcza. Staram się dbać o  swoje zdrowie. 
Pragnę odpoczynku. Ale trzeba dojechać przez 
pół Ameryki na koncert, bo tam czekają ludzie.
Ta świadomość dodaje mi skrzydeł i energii. 

►  Jake życzenia zechciałby pan złożyć 
czytelnikom „Markowej Apteki”?

Przede wszystkim – nie poddawać się głu-
pocie i manipulacji. Trzeba zająć się sobą, bo 
nikomu na nas nie zależy – oprócz nas samych.

Życzę wszystkim czytelnikom „Markowej 
Apteki” poczucia humoru, spokoju, zdrowia 
i uśmiechu.
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Markowa Poliklinika Śmiechu
W Markowej Aptece uważamy, że śmiech to zdrowie. Śmiech to doskonały 

sposób na rozładowanie emocji i relaks! Śmiech rozładowuje stres, poprawia 

nastrój, dodaje energii, uaktywnia mięśnie, upiększa i dotlenia organizm. 

Radośni ludzie rzadziej chorują. Dlatego mimo wszystkich trosk i smutków życia 

codziennego, uśmiechnijcie się już dzisiaj! Mamy nadzieję, że lektura nasze-

go magazynu sprawi, iż Państwa wakacje będą radosne i pełne zdrowia! O MAGNEZIE 

Pani Danucie z Wielenia
szwankuje układ krążenia 
ciśnienie skacze od rana 
cała jest rozedrgana 
w głowie szumi i stuka 
serce nierówno puka
choć leki zażywa jak trzeba 
miękka jest niczym ameba
w każdym mięśniu słabość 

czuje
chyba się rozchoruje 
do lekarza pędem leci 
ten badania rychło zleci 
i wnet się okazuje 
że magnezu jej brakuje 

Genek kiedyś wypić lubił 
w życiu trochę się pogubił 
o swe zdrowie nie dbał wcale 
kumpel co już po zawale
radzi- stary, nie bądź dęty
zacznij łykać suplementy 
magnez dobry jest na głowę 
wnet przygruchasz sobie 

wdowę
lepsza pamięć jest od tego 
zdrowsze kości mój kolego 
młodość wróci, wigor, szał 
więcej frajdy będziesz miał 
przed cukrzycą cię uchroni 
później skroń się twa oszroni
Gienek nie był w ciemię bity 
wiedział że to nie są mity
pognał szybko do apteki 
a wieczorem zjadł dwa steki 
odkąd magnez bierze stale
czuje moc i jest wspaniale!

Rozmowa pomiędzy mężczyzną a kobietą: 
– Gdy tak patrzę na pani uśmiech, to my-

ślę, że niedługo złoży mi pani wizytę...
– Oh, widzę, że podrywacz z pana jest!
– Nie, dentysta. 

  

Kobieta, intensywnie dbająca o kondycję 
zdrowotną, pyta w zatrwożeniu: 

– Panie magistrze mam ważne pytanie! 
Kupiłam plastry na odciski, ale nie wiem jak 
je stosować! Kiedy powinnam je zakładać: 
przed czy po jedzeniu?

  

Lekarz do pacjenta z czerwonym nosem: 
– Za dużo pan pije, a za mało je. 
–  Cóż robić, panie doktorze, nie na 

wszystko starcza pieniędzy…

  

W aptece pacjent otrzymał skrupulat-
nie opakowany lek. Mając problemy z jego 
otworzeniem, zwraca się o pomoc do apte-
karza.

– Przepraszam, jak się to opakowanie 
otwiera?

– Cóż, wszystkie niezbędne informacje 
o produkcie znajdzie pan w środku pudełka... 

  

Przychodzi mężczyzna do lekarza i mówi: 
–  Panie doktorze, tak mnie strasznie 

wątroba boli! 
Na to lekarz: 
– A pije pan? 
– Piję, ale to nie pomaga!

  

– Tato, a co to takiego prezerwatywa?
– Synku, gdybym w twoim wieku wie-

dział, co to jest, to byśmy dzisiaj nie roz-
mawiali.

  

– Jaki jest najlepszy sposób na katar?
– Dwie tabletki Laxigenu i strach kichnąć…

  

W szpitalu dla psychicznie chorych le-
karz robiący obchód spostrzega jednego 
z pacjentów z wędką zanurzoną w balii.

– No i co – pyta – dużo pan już rybek 
złowił?

–  Zwariował pan, panie doktorze, 
w balii?

  

Dziewięć dziesiątych naszego szczęścia 
polega na zdrowiu.

 Zdrowy żebrak jest szczęśliwszy niż 
chory król. 

Arthur Schopenhauer 
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