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W TROSCE O TWOJE OCZY 
Nasze oczy to jeden z narządów szczególnie 
wrażliwych na szkodliwe działanie wolnych 
rodników. Powstałe uszkodzenia mogą spo-
wodować lub w znaczący sposób pogorszyć 
stany zwyrodnieniowe, w tym zaćmę oraz 
pogłębić wadę wzroku związaną z procesem 
starzenia się. Ludzki organizm w sposób na-
turalny broni się przed działaniem wolnych 
rodników, ponieważ to właśnie w  tkance 
oka znajdują się duże stężenia antyoksy-
dantów – luteiny, selenu, witaminy E. Jed-
ne z badań pokazują, że pacjenci, u których 
występowała zaćma, mają znacząco niższy 
poziom selenu niż pacjenci z  grupy kon-
trolnej. 

LEPSZA ODPORNOŚĆ
Selen stanowi ważną składową prawidło-
wego funkcjonowania układu odpornościowe-
go. Odpowiedni poziom tego pierwiastka 
w organizmie może wpływać na skuteczniej-
szą walkę z  wirusami. Wykazano związek 
między gorszą pracą grasicy – gruczołu ukła-
du immunologicznego – a niskim poziomem 
selenu. Dlatego też niedobór selenu przyczy-
nia się do zmniejszenia odporności na infek-
cje. Przeciwwirusowe wsparcie selenu znala-
zło zastosowanie w leczeniu takich schorzeń 
jak opryszczka wargowa oraz półpasiec. 

SKUTECZNA DETOKSYFIKACJA
Wspomniany wcześniej enzym peroksydaza 
glutationowa, a ściślej jego składnik – gluta-
tion, jest podstawową substancją odpowie-
dzialną za usuwanie toksyn z  organizmu 
(największa jego ilość znajduje się w wątro-
bie). Selen ma zdolność wzmacniania działa-
nia glutationu oraz ułatwiania syntezę enzy-
mu peroksydazy glutationowej. Dzięki cze-
mu łatwiej przebiega usuwanie różnych 
substancji chemicznych, takich jak: pestycy-
dy, produkty końcowe przemiany materii, 
leki, metale ciężkie. Ponadto selen hamuje 
przyswajanie kadmu z  dymu tytoniowego 

oraz zwiększa jego wydalanie. Ma również 
zdolność do neutralizowania i detoksykacji 
tzw. nadtlenków lipidowych, które uszka-
dzają lipidy, błony komórkowe, białka.

POZOSTAŁE ZASTOSOWANIA SELENU
Nasz minerał to nie tylko korzystny wpływ 
na oczy, odporność oraz wątrobę. Warto 
wspomnieć o innych właściwościach selenu:
  działa przeciwzapalnie (leczenie chorób 

przewlekłych: reumatoidalne zapalenie 
stawów, toczeń),

  wpływa na kondycję naczyń krwionoś-
nych i  zmniejsza prawdopodobieństwo 
rozwoju miażdżycy,

  stabilizuję metabolizm hormonów tarczycy,
  łagodzi objawy związane z okresem me-

nopauzy,
  zmniejsza ryzyko wystąpienia nowotworu, 
  podnosi poziom energii i zwiększa libido. 

NIEDOBÓR SELENU
Zwykle niedobór selenu związany jest 
z konkretną jednostką chorobową. Obszary, 
na których obserwowane jest niskie spoży-
cie selenu, charakteryzują się wyższą zapa-
dalnością na choroby układu krążenia oraz 
nowotwory. Pacjenci ze zbyt niskim pozio-
mem selenu to np. chorzy na AIDS, muko-
wiscydozę, fenyloketonurię, cierpiący na 
reumatoidalne zapalenie stawów, niewy-
dolność nerek, choroby immunologiczne 
czy depresję. Niedobór selenu może wiązać 
się również z dysfunkcją tarczycy. Do obja-
wów (niespecyficznych) niedoboru selenu 
należą: uczucie ciągłego zmęczenia, bóle 
mięśni, osłabienie, częste infekcje, postę-
pująca choroba wątroby i trzustki, niepłod-
ność u mężczyzn.

SELEN W DIECIE
Ilość selenu w produktach spożywczych za-
leży od zawartości tego pierwiastka w glebie 
i sposobu obróbki. Do produktów bogatych 
w selen należą:

• ryby i owoce morza,
• mięso i jego przetwory,
• �niskoprzetworzone produkty zbożowe 

(np. mąka pełnoziarnista),
• �nasiona strączkowe (fasola biała, so-

czewica),
• �orzechy brazylijskie (jeden orzech po-

krywa dzienne zapotrzebowanie na 
selen!),

• �grzyby,
• �czosnek,
• �kapusta biała.
Nie wystarczy dostarczyć odpowiednich 

produktów, należy zadbać również o formę 
ich podawania, ponieważ obróbka cieplna 
może powodować ubytek selenu do ok. 40% 
(zalecane jest gotowanie oraz unikanie sma-
żenia i pieczenia). Jeśli chcemy, aby spoży-
wany selen został odpowiednio metabolizo-
wany i dostarczony do tkanek, starajmy się 
unikać nadmiernej ilości węglowodanów, 
szczególnie cukrów prostych (słodyczy), po-
nieważ w kontakcie z nimi selen staje się 
nieprzyswajalny. 

NIEBEZPIECZNY NADMIAR SELENU
Niedobór selenu możemy uzupełnić dietą 
lub odpowiednim suplementem, jednak na-
leży uważać, aby nie przekroczyć zalecanej 
dziennej dawki, która wynosi 45 µg. Dawki 
sięgające ok. 900 µg mogą doprowadzić do 
zatrucia selenem, tzw. selenozy, która daje 
następujące objawy:

• �łamliwość i utrata paznokci, 
• �wypadanie włosów, 
• �nudności i wymioty, 
• �czosnkowy oddech, 
• �pocenie się, 
• �zaburzenia ze strony układu nerwo-

wego
• �depresja, drażliwość.

Zalecane jest, aby wprowadzanie dodat-
kowej dawki selenu było zawsze konsulto-
wane z lekarzem.

Selen
Selen – jest minerałem należącym do mikroelementów. Stanowi ważny 

składnik tkanek, głównie nerek, wątroby oraz trzustki. Jego podstawowym 

zadaniem jest ochrona błon komórkowych przed szkodliwym działaniem 

wolnych rodników. Stanowi składnik aż 20 enzymów, w tym peroksydazy 

glutationowej.
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Drodzy Czytelnicy magazynu 
Markowa Apteka!

Dziękujemy bardzo za Wasze zaufanie 
oraz nieustanne zainteresowanie naszymi 
artykułami. 

Drodzy Przyjaciele Markowej Apteki… 
nadchodzi wspaniały okres, pełen rodzin-
nych spotkań, wystawnych kolacji i przy-
jacielskich uścisków. 

Przy miłych rozmowach, z długo niewi-
dzianymi gośćmi, chcemy po prostu cie-
szyć się swoim towarzystwem.

Nie zapominajmy jednak w  natłoku 
obowiązków, że najważniejszą wartością 
w życiu każdego człowieka jest zdrowie. 

W grudniowym wydaniu naszego ma-
gazynu skupiliśmy się na układzie od-
pornościowym, probiotykach oraz wita-
minach. 

Wielu z Was zasypuje nas pytaniami 
na temat suplementów diety, jakie wita-
miny i kiedy należy przyjmować, jaka jest 
ich rola, objawy niedoboru lub nadmia-
ru tych związków w naszym organizmie. 
Zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to 
bardzo ważna kwestia, dlatego też umieś-
ciliśmy obszerny artykuł na ten temat 
w postaci pytań i odpowiedzi. Mamy na-
dzieję, że dzięki tym informacjom uzbroi-
my Państwa w niezbędną wiedzę! 

Wielu z  nas decyduje się uzupełniać 
swoją dietę o silne, zaufane preparaty za-
wierające enzymy trawienne o dużej mocy, 
które są niezwykle pomocne w złagodzeniu 
sporadycznego dyskomfortu trawiennego. 

Przyczyną dolegliwości układu po-
karmowego mogą być stres, niezdrowy 
tryb życia czy niewłaściwa dieta. Nieza-
leżnie od tego, z jakimi objawami się zma-
gasz, warto się dowiedzieć więcej na te-
mat prawidłowej higieny i stylu życia. Do 
prawidłowego funkcjonowania całego 
organizmu, w tym przewodu pokarmowe-
go, niezbędna jest równowaga flory bak-
teryjnej. Probiotyki uzupełniają tę florę, 

wspierają regularne wypróżnianie się, 
wspomagają system immunologiczny, wy-
twarzają niezbędne witaminy, takie jak 
B i K, oraz aktywizują proces trawienia. 

Enzymy wytwarzane przez tę mikro-
florę działają synergistycznie z enzymami 
produkowanymi przez nasz organizm, co 
zapewnia optymalną ochronę i higienę 
przewodu pokarmowego. Temat probioty-
ków jest niezwykle obszerny, dlatego po-
święciliśmy mu kilka artykułów w  gru-
dniowym wydaniu. 

Nie zapominajmy również o tym, że zbli-
żający się sylwester inspiruje nas do zadba-
nia również o nasz wygląd zewnętrzny. 

Pamiętając o Państwa potrzebach oraz 
o  tym, że oczy są zwierciadłem duszy, 
postanowiliśmy porozmawiać z  doktor 
Marino, która udzieliła nam niezwykle fa-
scynujących informacji na temat narządu 
wzroku, jego chorób oraz ich profilaktyki. 
Higiena oczu powinna być stosowana na 
co dzień. Dbanie o narząd wzroku jest nie-
zwykle ważne, gdyż każdego dnia oko na-
rażone jest na wiele czynników ze środowi-
ska zewnętrznego, a  to w  konsekwencji 
prowadzić może do podrażnień, a nawet 
uszkodzeń. Zdarza się czasem, że oczy pie-
ką, są zaczerwienione i przekrwione – są to 
oznaki zmęczenia. Należy pamiętać, że 
oczy mają nam służyć przez całe życie – 
warto więc zadbać o nie już teraz.

W grudniowym wydaniu Markowego 
Magazynu nie zabrakło również kącika 
zielarskiego, z którego dowiecie się wszyst-
kiego na temat świetlika. 

Świetlik jest rośliną, która wspoma-
ga pamięć, jest skuteczny w lekkich za-
każeniach oraz pomocny przy schorze-
niach oczu. 

Francuzi zalecają stosowanie świetlika 
w przypadku chrypki, kaszlu, a także przy 
biegunkach i nadkwasocie żołądka.

Jeśli interesuje Państwa rola tego zio-
ła, zapraszamy do lektury! 
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Apteka  
      z misją

Dodatkowo, w  związku ze zbliżającymi się 
Świętami Bożego Narodzenia…

Wszystkim czytelnikom Markowej Gazety 
życzymy ciepłych, spokojnych oraz rodzinnych 
Świąt. Pragniemy serdecznie podziękować za 
wspólny mijający rok. Byliście Państwo świad-
kami narodzin naszej gazety i tak ważnych dla 
nas pierwszych sześciu wydań. Jesteśmy nie-
bywale wdzięczni naszym czytelnikom oraz 
klientom Markowej Apteki za wszelkie wyrazy 
wsparcia i aprobaty dla naszych działań. Ma-
my nadzieję, że nadchodzący nowy rok przy-
niesie mnóstwo kolejnych, nowych wydań 
poruszających tematy Państwa najbardziej 
interesujące oraz istotne z punktu widzenia 
zdrowia.

Polakom w Nowym Jorku, jak również całej 
Ameryce, życzymy wspaniałego roku pełnego 
sukcesów osobistych i zawodowych. Życzymy 
przede wszystkim zdrowia i wytrwałości w prob-
lemach życia codziennego. Wspierajmy naszą 
polską społeczność na obczyźnie. Pomagajmy 
sobie nawzajem, bądźmy serdeczni, uczciwi 
i dumni z naszej polskości. 

Tak, aby nadchodzący rok był lepszy dla 
każdego z nas oraz wszystkich Polaków 
w Stanach Zjednoczonych.

Do zobaczenia w nowym roku. 

Redakcja Markowej Gazety!



Kto powinien brać witaminy? Jakie są 
najczęstsze objawy ich niedoborów? 

Witaminy powinny suplementować ko-
biety w ciąży, karmiące piersią i  stosujące 
pigułki antykoncepcyjne. Dodatkowo, osoby 
nadużywające alkoholu, kawy lub palące pa-
pierosy. Zwiększone zapotrzebowanie mają 
też sportowcy, osoby starsze i rekonwales-
cencim. Bardzo ważne jest, żeby pamiętać 
o konsultacji lekarskiej. 

O  niedoborze witamin świadczą m.in. 
problemy z koncentracją, ciągłe przemęcze-
nie, apatia, zwiększona podatność na infek-
cje wirusowe, bakteryjne i  grzybicze, brak 
apetytu, rozdrażnienie, bezsenność, ale tak-
że problemy ze wstawaniem. Ponieważ jed-
nak objawy te mogą wskazywać na bardzo 
różne problemy ze zdrowiem, tylko lekarz 
może rozstrzygnąć, co jest przyczyną złego 
samopoczucia.

Czy można stosować żywność wzbogaco-
ną w witaminy, czy lepiej kupić suplement? 

Stosowanie żywności wzbogaconej 
w witaminy i minerały jest ryzykowne. Wita-
miny dodawane są do różnych produktów - 
soków, margaryn, cukierków. Na większości 
opakowań brakuje jednak opisu, ile ich za-
wierają. Lepiej zatem sięgnąć po preparaty 
witaminowe.

Czy możliwe jest przedawkowanie wi-
taminy B12? 

Witamina B12 należy do grupy rozpusz-
czalnych w wodzie. Witaminy rozpuszczal-
ne w wodzie są wydalane przez nerki, wraz 
z  moczem. Witamina B12 oraz pozostałe 
witaminy z grupy B nie akumulują się w or-
ganizmie, dlatego też ich stosowanie jest 

bezpieczne i przedawkowanie właściwie się 
nie zdarza. 

Jakie są przyczyny złego wchłaniania 
witaminy B12? 

Witamina B12  występuje wyłącznie 
w produktach pochodzenia zwierzęcego. Do-
brym jej źródłem są podroby, ryby, sery doj-
rzewające i jaja. 

Wchłanianie witaminy B12 przebiega 
w  dalszej części jelita krętego z  udziałem 
tzw. czynnika wewnętrznego IF (intrinsic fac-
tor) wytwarzanego przez komórki żołądka. 
Wszelkie zaburzenia dotyczące tych narzą-
dów, przewlekłe choroby jelita krętego czy 
nieżyt zanikowy żołądka, mogą powodować 
złe wchłanianie witaminy B12  i  wtedy ko-
nieczne jest jej przyjmowanie domięśniowe.  
Złe wchłanianie może być też spowodowane 
niedoborami żelaza i witaminy B6 w diecie.

 
Jakie jest znaczenie witaminy D? Czym 

rożni się witamina D2 od witaminy D3? 
Pod pojęciem witaminy D rozumiemy grupę 

steroidowych, organicznych związków chemicz-
nych. Wszystkie substancje należące do zespo-
łu tych witamin są rozpuszczalne w tłuszczach. 
W źródłach pokarmowych występują jej dwie 
prowitaminowe formy: ergokalcyferol (witami-
na D2) pochodzenia roślinnego i cholekalcyferol 
(witamina D3) pochodzenia zwierzęcego.

Źródłem witaminy D2 są grzyby, które 
dzięki unikalnemu systemowi, wytwarzają 
ergosterol po kontakcie ze światłem sło-
necznym. Jest on składnikiem błony komór-
kowej grzyba. 

Witamina D3 jest syntetyzowana przez 
skórę pod wpływem światła ultrafioletowego. 
Synteza witaminy D odbywa się w  komór-

kach naskórka w przebiegu przekształcenia 
7-dehydrocholesterolu w cholekalcyferol. 

Obie formy witamin mogą być źródłem 
aktywnej witaminy D w naszym organizmie 
(tzw. kalcyferol). 

Czy powinniśmy rozważyć stosowanie 
połączenia witaminy D3 z witamina K2? 

Pod pojęciem witaminy K występują trzy 
związki chemiczne, znane jako witamina K1, 
K2 oraz K3. Najważniejszą funkcją witaminy 
K jest jej związek z odpowiednią krzepli-
wością krwi. Jednak to niejedyny wpływ, jaki 
wywiera ona na organizm.  Bierze czynny 
udział w formowaniu tkanki kostnej oraz 
wpływa na jej gęstość. Dodatkowo uczestni-
czy w procesie przemian kwasów nukleino-
wych oraz wykazuje działanie przeciwzapal-
ne, przeciwbólowe i przeciwgrzybiczne. 

Witamina K, podobnie jak witamina D, wy-
wiera wpływ na gospodarkę wapniowo-fosfo-
ranową oraz metabolizm tkanki kostnej. Jed-
nak nie ma potrzeby dodatkowego suplemen-
towania, ponieważ zbilansowana dieta w peł-
ni pokrywa zapotrzebowanie organizmu na 
witaminę K. Tym bardziej nie ma żadnych 
przesłanek do suplementowania obu wita-
min w postaci jednego preparatu. 

Badania nie potwierdzają, że jednoczes-
ne podawanie witamin D3 i K2 ma wzajem-
ny pozytywny bądź negatywny wpływ na 
wchłanianie którejkolwiek z tych witamin. 

Jakich witamin i  minerałów brakuje 
nam najczęściej? 

Odpowiednio skomponowana dieta po-
winna dostarczać wszystkich niezbędnych 
dla zachowania zdrowia składników, w tym 
witamin i minerałów. 

Jak wzmocnić  
siły witalne?
Czym są witaminy? Dlaczego tak wiele osób o nich mówi, a tak niewielu z nas właściwie, wie jaką funkcję pełnią? W związku 

z wieloma pytaniami, które redakcja Markowego Magazynu otrzymała w ostatnich tygodniach, postanowiliśmy opublikować 

artykuł na temat witamin. Wiedza jest potęgą! Pamiętajmy, że im więcej wiemy, tym bezpieczniej i pewniej się czujemy. Witaminy 

są fascynującymi związkami, które cechuje niezwykła moc przywracania ludzkiego zdrowia. Gdy ich brakuje w organizmie, zamie-

ra przemiana materii, a ludzie szybciej się starzeją i podupadają na zdrowiu. Aż dziw, że witaminy – tak ważne dla organizmu 

substancje – odkryto niespełna sto lat temu. Dziś wiemy już o nich dużo, ale na pewno nie wszystko. Nie ulega jednak wątpliwości, 

że witaminy mają kluczowe znaczenie dla zdrowia. Poznaj ich rolę w organizmie, zapotrzebowanie i sprawdź, gdzie ich szukać! 
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W okresie jesienno-zimowym, w związku 
z ograniczeniami dostępu do świeżych wa-
rzyw i owoców, a także mniejszą ekspozycją 
na światło słoneczne, dostarczamy organi-
zmowi mniejsze ilości witamin. To może pro-
wadzić do ich niedoborów. Chłodne miesią-
ce są okresem zwiększonego ryzyka zacho-
rowania na wszelkiego rodzaju infekcje, 
dlatego wówczas szczególnie istotna staje 
się dieta bogata w witaminy: C, A, E oraz B. 

Duża część wymienionych związków or-
ganicznych ma właściwości antyoksydacyjne, 
co oznacza, że wpływają one na podniesienie 
odporności organizmu i obniżenie ryzyka wie-
lu chorób. Oddziałują korzystnie na samopo-
czucie, stopnień koncentracji oraz pamięć.

Czy istnieją witaminy pobudzające libido? 
Istnieje wiele witamin i minerałów, które 

należałoby stosować, żeby pobudzić libido 
zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. 

Jednymi z  najważniejszych witamin na 
potencję są witaminy z  grupy B. Mimo że 
warto przyjmować produkty zawierające ca-
łą gamę tych witamin, w większości suple-
mentów znajdziemy najczęściej witaminę B1 
(tiaminę), witaminę B2 (ryboflawinę) oraz 
witaminę B3 (nazywaną również niacyną lub 
witaminą PP). Witaminy te rozszerzają na-
czynia krwionośne i wpływają korzystnie na 
ich stan, co poprawia ukrwienie całego ciała.

Witamina B1 pobudza produkcję hormo-
nów płciowych. Niedobór tych witamin może 
powodować niepłodność, brak libido oraz dys-
funkcję gonad, w przypadku panów: jąder. 

Witamina B2 działa pozytywnie na układ 
nerwowy, a prawidłowe przekazywanie im-
pulsów nerwowych także odgrywa ważną 
rolę w życiu seksualnym. 

Odpowiednia ilość witaminy B3 w diecie 
to lepsza kondycja naczyń krwionośnych 
oraz układu nerwowego.

Żeby zwiększyć ilość witamin dostarcza-
nych do organizmu, warto zastanowić się nad 
naszą dietą i  sposobem żywienia. Należy 
zmodyfikować nawyki żywieniowe tak, by do-
starczać potrzebnych witamin w pożywieniu. 
Pamiętaj jednak, że nie zawsze dieta na po-
tencję  będzie zdrowsza niż suplementacja. 
Warto również wziąć pod uwagę fakt, że 
problemy z potencją mogą wynikać z wielu 
innych przyczyn, niekoniecznie związanych 
z niedoborem witamin czy minerałów. Dlate-
go też, panowie nie powinni zwlekać z wizytą 
u  lekarza. Jeśli po konsultacji ze specjalistą 
suplementacja witaminowa zostanie zaleco-
na, należy pamiętać, że jedną z przyczyn im-
potencji jest wysoki poziom cholesterolu we 
krwi. Zanim więc sięgniemy po produkty takie 
jak mięsa, które są bogatym źródłem witamin 
z grupy B, musimy się zastanowić, czy nie po-
winniśmy jednak zdecydować się na suple-

mentację w postaci tabletek (wątróbka i mię-
sa zawierają dużo cholesterolu). 

Kolejna witamina na potencję to witami-
na C. Witamina C to przede wszystkim cytru-
sy, winogrona, owoce dzikiej róży i warzywa 
zielonolistne. To silny antyoksydant, który 
niszczy wolne rodniki i  nie dopuszcza do 
utleniania się komórek.

Witamina E to środek na potencję, pod 
warunkiem że nie spożywamy jej zbyt dużo. 
Obecna jest głównie w  tłuszczach, więc 
w krajach bardziej rozwiniętych zwykle ma-
my jej odpowiednio dużo i nie trzeba mody-
fikować diety w celu podniesienia jej pozio-
mu. Witamina E wspomaga krążenie i działa 
korzystnie na produkcję hormonów. Cieka-
wostką jest fakt, że dym tytoniowy niszczy 
witaminę E, więc wszyscy panowie, którzy 
cierpią na problemy z libido, powinni pomy-
śleć o zaprzestaniu palenia papierosów. 

Czy można się uzależnić od witamin? 
Jakie są skutki ich przedawkowania? 

Większości witamin nie da się przedaw-
kować, w związku z tym, że są one wydalane 
wraz z moczem. Wyjątek stanowią witaminy 
rozpuszczalne w tłuszczach – A, D, E i K, któ-
re odkładają się w organizmie. Witamina E 
dość dobrze jest tolerowana nawet w du-
żych ilościach. Natomiast przedawkowanie 
witaminy D może powodować m.in. nudno-
ści, bóle i zawroty głowy, świąd skóry. Nad-
miar witaminy A  upośledza pracę nerek, 
sprzyja wapnieniu tkanek. 

Warto więc pamiętać, że niektóre wita-
miny powinny być stosowane z rozwagą. Nie 
zapominajmy również o konieczności kon-
sultacji z lekarzem. Mimo że większość wita-
min nie jest niebezpieczna, warto porozma-
wiać z osobą, która nam wskaże właściwy 
kierunek w suplementacji. 

Jakie suplementy należy przyjmować 
przy wysokim ciśnieniu krwi? 

Dokładna przyczyna podwyższonego ciś-
nienia krwi nie jest niestety znana (w niektó-
rych przypadkach jest ono związane z nie-
wydolnością nerek, jednak jest to niezwykle 
rzadkie zjawisko). 

Wapń jest również niezbędny w prawid-
łowym skurczu mięśni, w tym serca, bierze 
udział w krzepnięciu krwi, a także w regula-
cji ciśnienia tętniczego. 

Jak sugerują naukowcy na łamach Ameri-
can Journal of Hypertension,  u  niektórych 
osób z predyspozycjami genetycznymi właś-
ciwy poziom wapnia ma kluczowe znacze-
nie w regulacji ciśnienia tętniczego – cho-
ciaż te geny nie zostały dotąd odkryte.

U osób z nadciśnieniem efekt działania 
potasu obniżający ciśnienie jest blisko 
3-krotnie większy niż u osób z normalną 

wartością ciśnienia, co dowodzi jego istot-
nej roli w regulacji tego parametru.

Witamina C, którą postrzega się jako lek 
na przeziębienie, poprawia również stan 
skóry poprzez udział w  syntezie kolagenu 
i zapobiega skutkom działania wolnych rod-
ników oraz obniża ciśnienie tętnicze krwi. 

Jakie witaminy i mikro- (makro)elemen-
ty są pomocne w leczeniu depresji? 

Zanim podzielę się z państwem wiedzą 
na temat witamin, które mogą być przydat-
ne w  leczeniu depresji, chciałabym zazna-
czyć, że jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości 
lub podejrzenia, powinniśmy się skonsulto-
wać z lekarzem. 

Jednymi z najważniejszych witamin, które 
należałoby suplementować w przypadku de-
presji, są witaminy z grupy B. Bo choć w walce 
z depresją pomagają też witaminy D3 czy A i E, 
czyli antyoksydanty, to kluczowe znaczenie 
mają tu witaminy z grupy B, które bezpośred-
nio wpływają na funkcjonowanie układu ner-
wowego, a zatem także na naszą psychikę.

Jedne z najwcześniejszych badań i obser-
wacji dotyczących zależności między niedo-
borem witaminy B12 a  objawami depresji 
zauważono w latach 50. XX wieku. Jej niedo-
bór może prowadzić m.in. do chorób neuro-
logicznych i  psychiatrycznych, a  nawet do 
depresji.

Również kwas foliowy pomaga walczyć 
z ospałością i melancholią. Najnowsze do-
niesienia sugerują, że ta witamina z grupy B 
pomaga również w walce ze stresem, ponie-
waż pobudza pracę nadnerczy (narządów 
związanych ze stresem). 

Już niewielkie braki witaminy B1 w orga-
nizmie mogą objawiać się zmęczeniem, na-
pięciem psychicznym, niepokojem, rozdraż-
nieniem i bezsennością.

O  witaminie C wiadomo, że  wzmacnia 
odporność i ma działanie antyoksydacyjne 
(neutralizuje wolne rodniki). Wpływa na pro-
dukcję kolagenu, przez co wzmacnia naczy-
nia krwionośne (chroni przed  chorobami 
układu naczyniowo-krwionośnego), obniża 
poziom cholesterolu, ma też pozytywny 
wpływ na wchłanianie różnych składników 
mineralnych (żelaza, wapnia, magnezu). 
Można więc stwierdzić, że witamina C działa 
wielokierunkowo i pełni mnóstwo ważnych 
dla naszego zdrowia funkcji; ma też dobro-
czynny wpływ na naszą psychikę.

Jeśli często jesteś rozdrażniony i  nad-
miernie pobudzony, może brakować ci mag-
nezu. Co więcej, okazuje się, że prawie każda 
osoba cierpiąca na depresję, łącznie z cięż-
ką, wykazuje niedobór tego pierwiastka. Jak 
obrazują badania, suplementacja magne-
zem poprawia stan 75% pacjentów zmaga-
jących się z tą chorobą.
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Ciekawostką jest, że świetlik jest półpasożytem, pobiera on z in-
nych roślin, głównie traw, wodę oraz sole mineralne za pomocą spe-
cjalnych ssawek – zyskał dzięki temu przydomek „mleczny złodziej”. 
Jego czas kwitnienia przypada na okres od czerwca do października. 
Występuje głównie na łąkach, pastwiskach oraz torfowiskach. Pre-
feruje wilgotną i lekko bagienną glebę. 

Ziele świetlika pozyskiwane jest tylko ze stanu naturalnego ze 
względu na fakt, że roślina jest półpasożytem i stosunkowo trudno 
byłoby odzwierciedlić warunki dogodne do wzrostu w warunkach 
hodowli. Nasz surowiec zbierany jest w  okresie kwitnienia, lecz 
przed wytworzeniem torebek nasiennych. Cześć rośliny 
w ziemi, dzięki czemu roślina produkuje nowe nasio-
na. Świetlik suszy się w warunkach naturalnych, 
w miejscach zacienionych oraz przewiewnych 
(lub w ogrzewanych suszarniach w  temp. 
maksymalnej do 35°C). 

Głównymi składnikami czynnymi 
ziela świetlika są glikozydy iryidoidowe, 
takie jak aukubina, katalpol, izorozyd, 
eufrozyd. Najpowszechniejszy w świe-
cie roślin, jednocześnie dobrze przeba-
dany, jest glikozyd aukubiny o nazwie 
aukubozyd. Działa przeciwzapalnie i bak-
teriostatycznie, hamuje również wzrost 
bakterii E. coli i S. ureus. Za lecznicze dzia-
łanie świetlika odpowiadają poza glikozydami: 
garbniki, kwasy fenolowe, olejek eteryczny, po-
chodne kumaryny, sole mineralne (w tym duże ilości 
manganu oraz miedzi). 

Zastosowanie ziela świetlika skupia się wokół narządu wzroku 
i jego schorzeń. Preparaty ze świetlikiem stosowane są w alergicz-
nym bądź bakteryjnym zapaleniu spojówek. Uszczelnia on naczynia 
krwionośne narządu wzroku, zapobiegając jednocześnie krwawie-
niom z naczyń siatkówki. Nasz surowiec roślinny wykazuje również 
skuteczność w zapaleniu brzegów powiek, tzw. wiosennym zapa-
leniu spojówek oraz przypadkach jęczmienia. 

W XXI w. wiele osób naraża swoje oczy na intensywną pracę przy 
komputerze i późny wieczorny „odpoczynek” przed telewizorem. 
Dlatego warto wówczas zadbać o  preparat ze świetlikiem, który 
zmniejszy zaczerwienienie i nawilży gałkę oczną. Wyciąg ze świetlika 
lekarskiego jest szczególnie pomocny także cierpiącym na zespół 

suchego oka (schorzenie wynika z niewystarczającego pokrycia ro-
gówki i spojówki tzw. „filmem łzowym”).

Świetlik okazał się cenny dla osób, których oczy wykazują 
nadwrażliwość na słońce. Część pacjentów, u których katar prze-
chodzi z silnym łzawieniem lub są szczególnie narażeni na pyły, 
dymy przemysłowe, również przemywa oczy preparatem ze 
świetlika. 

Można korzystać z gotowych kropli lub przygotować samodziel-
nie napar/odwar, który posłuży do przemywania oczu lub okładów 

na powieki. Do przygotowania naparu można użyć goto-
wych torebek typu fix (2 torebki zalać 1 szklanką 

wrzątku, zaparzać przez ok. 15 minut) lub suszo-
nego ziela (1 łyżkę ziela na 1 szklankę wody). 

Odwar sporządza się z  takiej samej ilości 
ziela, ale po zalaniu go 1 szklanką wody 

należy całość podgrzać i  pogotować 
przez 5 minut, następnie przecedzić.

Ekstrakt ze świetlika lekarskiego 
wykorzystuje również homeopatia. 
Część kropli ocznych homeopatycznych 
posiada skład zbliżony na płynu łzowe-

go, dzięki czemu odpowiednio nawilża 
oraz łagodzi podrażnienia. 

Świetlik lekarski poza działaniem typo-
wo leczniczym dobrze odnajduje się w przemy-

śle kosmetycznym. Jest on składnikiem preparatów 
przeznaczonych do pielęgnacji czy demakijażu skóry wokół 

oczu. Występuje razem z  innymi wyciągami roślinnymi, likwiduje 
obrzęki oraz łagodzi oznaki zmęczenia, stresu. 

Poza zastosowaniem zewnętrznym, ziele świetlika, a właściwie 
jego odwary, mogą być stosowane wewnętrznie w schorzeniach ta-
kich jak: choroby żołądka i wątroby, zaburzenia trawienia, kolka 
żółciowa lub obniżone ciśnienie tętnicze. 

Popularne ziele świetlika, bogate w glikozydy irydoidowe, stano-
wi bardzo skuteczny środek o działaniu przeciwzapalnym i przeciw-
bakteryjnym stosowany w schorzeniach oczu, takich jak zapalenie 
spojówek, zapalenie brzegów powiek czy zespół suchego oka. Zanim 
sięgniemy po środki syntetyczne, wypróbujmy to, co proponuje nam 
natura. 

ŚWIETLIK
Świetlik łąkowy oraz lekarski (łac. Euphrasia rostkoviana oraz Euphrasia officinalis) 

to rośliny zielne należące do rodziny Scrophulariaceae (Trędownikowate). Słowo 

euphrasone z greckiego oznacza „dobry nastrój”. Ze względu na wygląd koron kwia-

towych (białe z żółtą plamką przypominającą płomyk świeczki) używane są także 

inne nazwy, takie jak świecznik, świeczki czy ptasie oczka. 

Leki Bożej A
pte

ki
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PROBIOTYKI  
– paneceum XXI wieku?
Ostatnie lata badań w medycynie zwróco-
ne są m.in. w kierunku zagadnienia mikro-
flory jelitowej, a szczególnie tego, jak jej 
skład wpływa na funkcjonowanie całego 
organizmu. Obecnie wiadomo, że składniki 
naszej flory mogą korelować z konkretny-
mi jednostkami chorobowymi, a skuteczne 
ich leczenie wiąże się wówczas ze stoso-
waniem probiotyków. 

DEFINICJA
Słowo probiotyk pochodzi z greckiego „pro 
bios” oznaczającego dla życia. Według defi-
nicji światowej organizacji zdrowia WHO 
probiotykami nazywamy żywe drobnoustro-
je, które przyjmowane w  odpowiednich 
dawkach korzystnie wpływają na zdrowie 
człowieka (tzw. gospodarza). Najczęściej wy-
korzystywanymi w  medycynie są bakterie 
z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium, ale 
również drożdże Sacharomyces cerevisiae spp. 
czy niektóre z gatunków Bacillus. 

HISTORIA PROBIOTYKÓW
Pierwsze istotne informacje dotyczące pro-
biotyków pojawiły dzięki wynikom badań 
Ferdinanda Vergina. Porównywał on korzyst-
ny wpływ pożytecznych bakterii ze szkodli-
wym oddziaływaniem antybiotyków na mi-
kroflorę jelitową. Kolejne nazwiska pojawia-
jące się w historii to Lilly i Stillwell, którzy 
opisywali, że probiotyki działają stymulująco 
na wzrost innych mikroorganizmów. Wiek 
dwudziesty przyniósł tzw. koncepcję probio-
zy, mówiącą, że rozwój patogennych mikro-
organiznów w organizmie człowieka może 
zostać zahamowany dzięki zwiększeniu po-
pulacji dobroczynnych bakterii (drobno-
ustrojów). Autorem powyższej teorii był ro-
syjski naukowiec Ilja Miecznikow – laureat 
Nagrody Nobla oraz pracownik Instytutu 
Pasteura w Paryżu. W historii probiotyków 
nie mogło zabraknąć również Polaka, był 
nim Józef Brudziński – lekarz pediatra, neu-
rolog. Wykorzystał on bakterie mlekowe 
w wybranych chorobach jelit u niemowląt. 
Przez kolejne lata wielu badaczy uważało, że 

działanie probiotyków nie jest naukowo udo-
wodnione, więc nie wykazywali oni szczegól-
nego zainteresowania tematem. Na szczęś-
cie XXI w. przynosi nam ogrom informacji 
i  rzetelnych badań, które potwierdzają ko-
rzystny wpływ probiotyków na zdrowie. 

NIE TAK PROSTO ZOSTAĆ 
PROBIOTYKIEM…
Dany szczep bakterii nazywany jest tzw. 
probiotycznym, jeśli przejdzie wcześniej 
liczne badania, w których zostaną udowod-
nione jego prozdrowotne właściwości na 
organizm gospodarza. Ponadto wyniki takich 
badań nie mogą odnosić się do innych ga-
tunków czy rodzajów bakterii (nowy szczep 
oznacza ponowne badania). 

Szczepy mikroorganizmów, które są pro-
biotykami posiadają następujące właściwości:
  nie giną i są aktywne w przewodzie pokar-

mowym (pomaga, w  tym odporność na 
działanie enzymów trawiennych oraz 
kwaśne pH żołądka),

  nie wykazują patogenności oraz toksycz-
ności,

  mają zdolność adhezji (przylegania) do 
śluzówki jelita,

  izolowane (pozyskiwane) od zdrowego 
organizmu człowieka,

  posiadają udokumentowane klinicznie 
działanie na zdrowie człowieka

  mają ustaloną przynależność do rodzaju, 
gatunku i  szczepu (przy pomocy badań 
genetycznych),

  wykazują antagonistyczne – przeciwstaw-
ne – działanie, w  stosunku do drobno-
ustrojów patogennych występujących 
w jelitach (wpływają na normalizację flo-
ry jelitowej),

  są odporne na proces liofilizacji, zamraża-
nia i przechowywania (ważne dla celów 
produkcyjnych). 

MIKROFLORA JELITOWA 
KONTRA ODPORNOŚĆ
Funkcje probiotyków są bardzo liczne, zależą 
od preparatu, szczepu, a nawet dawki. Nale-
ży jednak zwrócić wcześniej uwagę na po-

wiązanie mikroorganizmów naturalnie wy-
stępujących w  przewodzie pokarmowym 
z pojęciem odporności. Ważną linią obrony 
przed wnikaniem baterii, wirusów, grzybów 
i pasożytów (patogenów) stanowi tzw. GALT 
(Gut Associated Lymphoid Tissue), czyli sy-
stem tkanki limfatycznej związanej ze ślu-
zówką jelita. Na powyższy system przypada 
aż 75% komórek limafatycznych całego 
układu odpornościowego. Jaki wpływ na od-
porność i  funkcję GALT mają bakterie mi-
kroflory jelitowej? To właśnie przez błonę 
śluzową przewodu pokarmowego dostaje 
się do organizmu najwięcej antygenów. 
Sprawny układ odpornościowy powinien 
uniemożliwić pokonanie bariery jelitowej 
i przenikanie patogenów, dzięki czemu nie 
dochodzi do rozwoju choroby. Miejscem 
bytowania bakterii probiotycznych jest głów-
nie jelito, mają one zdolność do stymulacji 
oraz wspomagania układu GALT. Ponadto 
ich funkcje związane są z odpowiedzią im-
munologiczną komórkową oraz humoralną 
śluzówki przewodu pokarmowego. To, z ja-
ką formą modulacji odporności mamy do 
czynienia, zależy od zastosowanego szczepu 
oraz dawki. Natomiast czynnikiem, który 
stymuluje odporność, mogą być całe bakte-
rie, składniki ich ścian, a nawet wydzielane 
przez nie substancje. 

Funkcje probiotyków sięgają znacznie 
dalej niż poprawa odporności. Działanie uza-
leżnione jest o rodzaju preparatu i jego skła-
du, coraz popularniejsze staje się ich stoso-
wanie w schorzeniach takich jak biegunki, 
zespół jelita drażliwego, zakażania dróg mo-
czowych czy alergie. Aby dowiedzieć się wię-
cej, zachęcamy do przeczytania pozostałych 
artykułów grudniowego wydania Markowej 
Apteki. 
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To więcej niż witaminy...
Zbilansowana dieta, pełnowartościowe po-
siłki, duże ilości słońca oraz aktywność fi-
zyczna są podstawą dobrego samopoczu-
cia oraz kondycji fizycznej i  psychicznej.  
W  dzisiejszych czasach niestety jakość 
żywności pozostawia wiele do życzenia. 
Jesteśmy wręcz „zalewani” ogromną iloś-
cią pożywienia pełnego konserwantów 
chemicznych, hormonów oraz zanieczysz-
czeń. Dodatkowo stresujący tryb życia oraz 
nieregularne posiłki przyczyniają się do 
wystąpienia wielu dolegliwości przewodu po-
karmowego, które mogą skutkować zmniej-
szoną przyswajalnością witamin i minerałów 
z pożywienia. 

Smutnym faktem jest, że w dzisiejszych 
czasach właściwie większość z nas powinna 
znaleźć dobry suplement witaminowy, który 
uzupełni braki naszego organizmu. 

Na rynku dostępne są tysiące różnych 
multiwitamin, jednak wiele z nich zawiera 
niewystarczającą ilość witamin i minerałów, 
które dodatkowo występują w ciężko przy-
swajalnej formie. 

Dlatego też mamy przyjemność przed-
stawić Państwu Enzyme Nutririon Multi-
Vitamin firmy ENZYMEDICA. 

Multiwitamina tej firmy składa się tylko 
z naturalnych składników, które zostały pie-
czołowicie dobrane oraz występują w formie 
aktywnej, gotowej do wchłonięcia. Dzięki 
temu nasz organizm nie musi zużywać do-
datkowej energii na uzyskanie aktywnego 
składnika. 

Enzyme Nutririon MultiVitamin firmy 
ENZYMEDICA to bogate źródło mikroele-
mentów, makroelementów, witamin, enzy-
mów trawiennych oraz probiotyków! 

Ogólnie, można śmiało stwierdzić, że dzię-
ki zażywaniu kilku kapsułek dziennie multi-
witaminy Enzyme Nutrition MultiVitamin 
zauważamy: 

 zwiększony poziom energii oraz siły 
witalnej dzięki kompleksowi witamin gru-
py  B, występującemu w  niezwykle łatwo 
przyswajalnej formie; 

 wzmocnienie układu odpornościowe-
go; efekt ten jest osiągnięty dzięki zawarto-

ści witamin oraz minerałów zaliczanych do 
grupy TRAACS, o bardzo wysokiej biodostęp-
ności, czyli: manganu, chromu, miedzi oraz 
molibdenu. 

  wzmocnienie struktury kolagenu 
i  kości (minerały TRAACS, wapń, boron, 
magnez i witamina K2); 

 wzmocnienie układu sercowo-naczy-
niowego;

 właściwości przeciwutleniaczowe: wi-
taminy C, E, A oraz selen stanowią skutecz-
ną ochronę przed stresem oksydacyjnym; 

 prawidłowy metabolizm cukru i ba-
lans gospodarki węglowodanowej, osiąg-
nięty dzięki takim minerałom jak chrom czy 
wanad; 

  dobroczynne działanie enzymów 
trawiennych. 

Enzymy trawienne powodują rozkład 
takich pokarmów jak białka, węglowoda-
ny czy tłuszcze na drobne cząstki nadają-
ce się do strawienia. Jedne enzymy służą 
do rozkładania białek (tzw. proteazy), in-
ne do węglowodanów (amylazy) i  tłusz-
czów (lipazy). Prawidłowe trawienie i wchła-
nianie białek oraz tłuszczów szczególnie 
ważne jest ze względu na przyjmowanie 
substancji pokarmowych potrzebnych do 
ogólnych funkcji immunologicznych, go-
jenia się ran, zachowania żywotności ko-
mórek itd.

Badania wykazują, że aktualnie bardzo 
wiele osób boryka się z  problemem złego 
trawienia oraz zaburzeniem flory bakteryjnej 
jelit. 

Niestrawność może spowodować odbija-
nie, wzdęcia, wiatry, zgagę oraz inne zabu-
rzenia odżywiania, które następnie mogą 
doprowadzić do zwiększenia masy ciała oraz 
innych problemów trawiennych. Te z kolei 
mogą być przyczyną różnych uczuleń, bóli, 
zmęczenia, problemów ze skórą, przygnę-
bienia, itd.

Produkt Enzyme Nutririon MultiVitamin 
zawiera również probiotyki, które uzupełnia-

ją korzystną florę bakteryjną w przewodzie 
pokarmowym. 

Bakterie probiotyczne wspierają regular-
ne wypróżnianie się, wspomagają system 
immunologiczny, wytwarzają niezbędne wi-
taminy, takie jak B i K oraz aktywizują pro-
ces trawienia, dzięki wytwarzaniu enzymów 
trawiennych, takich jak laktaza, proteaza 
i amylaza. 

Enzymy wytwarzane przez tę mikroflorę 
działają synergistycznie z enzymami produ-
kowanymi przez nasz organizm, co zapew-
nia optymalna ochronę i higienę przewodu 
pokarmowego. 

Wzmacnianie układu pokarmowego en-
zymami i probiotykami może sprzyjać opty-
malnemu trawieniu przy zachowaniu natu-
ralnej równowagi układu trawiennego. 

Każdy z nas na pewnym etapie życia bę-
dzie potrzebował suplementacji witaminami 
i minerałami. Bardzo ciężko jednak jest zna-
leźć produkt odpowiedni, dobrze i  szybko 
przyswajalny oraz w naturalnej postaci. 

Firma ENZYMEDICA ułatwia nam to za-
danie, wprowadzając na rynek kompleks 
witaminowo-minerałowy, który zawiera 
związki odżywcze w bardzo łatwo przyswa-
jalnej formie. 
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Lactobacillus, Bifidobacterium 
– słów kilka o probiotykach
Probiotyki obecne są w licznych preparatach dostępnych w aptekach, 
skład każdego z nich jest zróżnicowany. Część działa przy biegunkach 
o różnej etiologii, inne wskazane są w przypadku osłabionej odpor-
ności czy ostrym zapaleniu jelit i żołądka. Wybór odpowiedniego 
zestawu bakterii probiotycznych nie jest łatwym zadaniem. 

DOBRY PREPARAT – NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ?
Na właściwy wybór produktu, najczęściej suplementu diety, składa się 
kilka czynników. Pierwszej informacji, jakiej należy szukać na opako-
waniu, to rodzaj szczepu probiotycznego, np. Lactobacillus, Bifidobac-
terium, kolejno zapisany powinien być gatunek, np. Lactobacillus 
rhamnosus. Dodatkowym atutem jest zapis literowo-cyfrowy po ro-
dzaju i gatunku szczepu np. HN001. Jeśli na opakowaniu odnajdujemy 
wszystkie powyższe informacje, wiarygodność takiego preparatu jest 
wysoka. Cenna jest również informacja, czy dany preparat probiotycz-
ny został poddany badaniom klinicznym. Produktów o wysokiej jako-
ści starajmy się szukać raczej w aptece. Zwróćmy również uwagę, aby 
termin ważności nie minął, ponieważ zawartość „dobrych” bakterii 
może być wówczas bardzo niska. Kolejne ważne elementy to przecho-
wywanie w odpowiednich warunkach, np. ciemne szkło (lub blister), 
ograniczenie kontaktu ze światłem i odpowiednia temperatura (na 
części opakowań/ulotce znajduje się informacja o konieczności prze-
chowywania produktu w lodówce!). Zawartość probiotyków w prepa-
ratach wyrażana jest w jednostkach CFU (ang. colony forming units), 
dobry produkt powinien zawierać od ok. 5–109 CFU. 

ZASTOSOWANIE PROBIOTYKÓW
W ostatnich latach badania nad probiotykami prowadzone są na 
szeroką skalę. Dzięki nim wiemy, jaki szczep powinien być stosowa-
ny u jakiego pacjenta. 

Najpopularniejszym zastosowaniem probiotyków jest zapobie-
ganie występowaniu biegunki podczas oraz po antybiotykoterapii. 
Skutecznymi wówczas szczepami są Lactobacillus rhamnosus GG 
oraz Saccharomyces boulardii. Pamiętać należy, że przyjmowanie 
probiotyków powinno trwać nawet do kilku tygodni po antybiotyko-
terapii, aby skutecznie odbudować florę jelitową. 

Kolejne osoby, u których zalecane są probiotyki, to podróżujący 
do krajów, gdzie istnieje ryzyko spożycia wody oraz posiłku o złej ja-
kości. Przyjmując wówczas Saccharomyces boulardii, Lactobacillus 
acidophilus czy Bifidobacterium bifidum, można zapobiec objawom 
zatrucia, takim jak np. wymioty. 

Często zaleca się probiotyki kobietom, które zmagają się z na-
wracającymi infekcjami intymnymi. Skuteczne okazały się w tym 
przypadku Lactobacillus acidophilus, L. rhamnosus i L. reuteri. 

Pacjenci z nadwrażliwym jelitem mogą sięgać po preparaty z Bi-
fidobacterium infantis, B. bifidum, Lactobacillus planatrum. Polepsza-
ją perystaltykę, łagodzą wzdęcia oraz szereg innych trawiennych 
dolegliwości. 

Do ważnych zastosowań probiotyków należy poprawa odpor-
ności. Część badań pokazuje, że ich stosowanie może skracać czas 
trwania infekcji, np. przeziębienia. Takie preparaty zawierają Bifido-
bacterium animals lactis lub Lactobacillus acidophilus. 

Powyższe przykłady obrazują, że odpowiednie dobranie probio-
tyku jest bardzo ważne głównie w profilaktyce.

RenewLife – PROBIOTIC
Seria bardzo dobrej jakości probiotyków, którą znajdziecie w Marko-
wej Aptece, to RenewLife. Proponowane produkty RenewLife to m.in.:

  Ultimate Flora Extra Care Probitic – wspiera procesy trawienne, 
odporność i ogólny stan zdrowia;

  Women’s Care Ultimate Flora Probiotic – kompleks probiotyków 
idealny dla kobiet, wskazany przy częstych infekcjach intymnych 
lub dróg moczowych;

  Men’s Complete Ultimate Flora Probiotic – wspiera zdrowie 
mężczyzn, korzystne wpływa na pracę jelit; 

  Everyday Ultimate Flora Probiotic – przeznaczony dla osób chcą-
cych uzupełnić poziom dobrych bakterii i wzmocnić odporność; 

  Adult 50+ Ultimate Flora Probiotic – poprawia procesy trawien-
ne oraz odporność osób po 50. roku życia;

  Colon Care Ultimate Flora Probiotic – przeznaczony szczególnie 
dla pacjentów z problemami trawiennymi oraz nadwrażliwym 
jelitem.

Działanie probiotyków może zapobiegać wielu schorzeniom oraz 
łagodzić przebieg części chorób. Seria RenewLife proponuje bardzo 
bogatą ofertę produktów, w których zawartość probiotyków jest bar-
dzo wysoka. Jeśli szukasz odpowiedniego probiotyku lub porady, 
zapraszamy do Markowej Apteki.
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► Pani doktor jak często powinniśmy 
się zgłaszać na badanie do okulisty?

Badania okulistyczne powinny być wykony-
wane co 2 lata, szczególnie u osób, które prze-
kroczyły 40 rok życia, w związku z tym, że jest 
to czas, kiedy zaczynają się rozwijać takie cho-
roby jak jaskra czy zwyrodnienie plamki żółtej. 

Jest to ważne, ponieważ początkowo cho-
roby te nie zaburzają widzenia, jednak w póź-
niejszym okresie mogą prowadzić do całkowi-
tej utraty wzroku. Nie zapominajmy jednak 
o  grupach ryzyka, u  których takie badania 
powinny być wykonywane znacznie częściej, 
np. u chorych na cukrzycę czy nadciśnienie, 
ponieważ są oni bardziej podatni na występo-
wanie zmian na dnie oka, zaćmę czy jaskrę. 
U tych pacjentów ważna jest regularna kon-
trola poziomu cukru we krwi, gdyż utrzyma-
nie go na odpowiednim poziomie może opóź-
nić proces chorobowy lub w ogóle nie dopuś-
cić do powstania schorzenia. 

O częstszych wizytach u okulisty powinni 
pomyśleć także chorzy na choroby zapalne 
tkanki łącznej (choroby reumatyczne, choro-
by naczyń), schorzenia układu nerwowego 
(stwardnienie rozsiane), czy nowotwory. 
Również osoby starsze, po 60 roku życia, po-
winny zgłaszać się do kontroli co najmniej 
raz w roku, nawet gdy nie zauważają u sie-
bie żadnych objawów.

► Czy mogłaby Pani powiedzieć kilka 
słów o leczeniu jaskry? Jak się objawia, jak 
się te chorobę diagnozuje i leczy?

Bezpośrednią przyczyną jaskry jest zabu-
rzony odpływ tzw. cieczy wodnistej z  oka 
(płynu, który wypełnia przednią komorę 
oka). Zadaniem cieczy wodnistej oka jest od-
żywianie rogówki oraz soczewki i odprowa-
dzanie szkodliwych produktów przemiany 
materii komórek gałki ocznej. W przypadku, 
gdy ciecz wodnista nie jest odprowadzana, 
ciśnienie w gałce ocznej wzrasta, prowadząc 
do uszkodzenia nerwu wzrokowego i komó-
rek siatkówki, zwężenia pola widzenia i po-
gorszenia wzroku.

W  najczęstszej postaci jaskry (jaskra 
z szerokim kątem przesączania) objawy są 
niezwykle dyskretne i mogą nie pojawiać się 
przez wiele miesięcy. 

Typowe objawy jaskry takie jak bóle oka, 
bóle głowy czy obniżenie ostrości widzenia 
nie są charakterystyczne dla początkowych 
etapów tej formy jaskry. Można je zaobser-
wować dopiero w późniejszym etapie, kiedy 
choroba jest już zaawansowana. Dlatego tez 
regularne badanie wzroku u okulisty jest je-
dynym sposobem na wczesne rozpoznanie 
tego schorzenia oraz wdrożenie prawidło-
wego leczenia.

Z kolei w jaskrze z wąskim kątem prze-
sączania może dojść do ostrego ataku jaskry 
połączonego z bardzo silnym bólem głowy 
i oka, zaczerwienieniem oka i poszerzeniem 
źrenicy. Jeśli taka sytuacja zaistnieje, należy 
jak najszybciej udać się na ostry dyżur. 

Leczenie jaskry opiera się na utrzymaniu 
prawidłowego ciśnienia ocznego. Obecnie le-

czeniem z wyboru w jaskrze jest leczenie farma-
kologiczne za pomocą leków (kropli do oczu) 
obniżających ciśnienie wewnątrz gałkowe. 

Jeśli leczenie za pomocą leków nie daje 
pożądanego efektu lub pacjent nie może go 
kontynuować, wówczas decydujemy się na 
zastosowanie leczenia laserowego lub ope-
racyjnego.

► Wiemy jakie procesy prowadza do 
jaskry ale czy znamy dokładne jej przyczyny? 

Niestety przyczyny występowania tej 
choroby nie są do końca poznane. Istnieją 
jednak czynniki ryzyka sprzyjające rozwojo-
wi choroby, które mogą nam ułatwić diagno-
zę i  leczenie. Są to między innymi: historia 
występowania zaćmy w rodzinie, różnorod-
ne wady wzroku: krótkowzroczność, nad-
wzroczność oraz choroby gałki ocznej takie 
jak retinopatia cukrzycowa, czy nieprawidło-
wości w budowie oka. Dodatkowe czynniki 
ryzyka to leczenie kortykosteroidami; wiek 
(po 35.r.ż.); podwyższony poziom choleste-
rolu we krwi, bardzo niskie ciśnienie tętni-
cze, migreny lub przewlekły stres. 

► Problemem w dojrzałym wieku sta-
je sie zaćma. Kiedy najczęściej pojawia się 
ta choroba?

Zaćma (katarakta) polega na prowadzącym 
do zaburzeń w ostrości widzenia zmętnieniu 
soczewki. Jest to jedna z najczęstszych chorób 
oczu. Wśród wielu typów zaćmy najbardziej 
rozpowszechnioną jest odmiana związana 

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

OCZY – okno na świat 
zewnętrzny od porannego 
przebudzenia aż do snu

Rozmowa z dr Wandą Teodorowicz-Marino, lekarzem okulistą

Wzrok to niezaprzeczalnie jeden z naszych najważniejszych zmysłów. Oczy to narząd bardzo wrażliwy, łatwo 
męczący się i wymagający szczególnej uwagi i pielęgnacji. Dopiero z biegiem czasu zaczynamy zdawać sobie 
sprawę, że o nasze oczy i nasz wzrok musimy dbać… jak o cenny skarb!

Z powodu napływających pytań od naszych czytelników, postanowiliśmy zadać kilka pytań na temat narzą-
du wzroku oraz jego pielęgnacji specjalistce chorób oczu, doktor Wandzie Teodorowicz-Marino.
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z wiekiem, która występuje głównie u osób po 
60-tym roku życia. W nielicznych przypadkach 
zaćma może być choroba wrodzona (w związ-
ku z chorobami metabolicznymi). 

Jednakże niezależnie od rodzaju i  przy-
czyn choroby, objawy są te same a mianowi-
cie uczucie widzenia za mgłą. Dodatkowo 
mogą pojawić się problemy z  widzeniem 
w  jasnym świetle czy szybkie męczenie się 
oczu. Niejednokrotnie pacjenci cierpią na ob-
niżoną zdolność widzenia na odległość 
(szczególnie pod koniec długiego, meczącego 
dnia) oraz problem z rozdwojeniem obrazu. 

► W jaki sposób leczy się zaćmę?
Zamglona soczewka to przeszkoda w wi-

dzeniu, przeszkoda na drodze światła do 
siatkówki. Na zaćmę nie ma lekarstwa. Za-
ćmę jako przeszkodę należy usunąć zabiego-
wo. Na szczęście obecnie zabiegi zaćmy są 
krótkotrwałe, bezbolesne, wykonywane w chi-
rurgii jednego dnia. 

► Jakie choroby oprócz zaćmy i  ja-
skry mogą nam grozić w dojrzałym wieku?

Jednym z  elementów procesu starzenia 
jest pogarszanie się wzroku. Z  biegiem lat 
wzrok naturalnie przestaje być sokoli, jednak 
jego stopniowe pogarszanie się może świad-
czyć nie o naturalnym procesie ale o chorobie.

Chorobą, która dotyczy niemalże tylko 
seniorów jest zwyrodnienie plamki żółtej 
(AMD). Jest to schorzenie związane bezpo-
średnio z wiekiem i zwykle pojawia się po 
70-tym roku życia. W przebiegu choroby za-
nikowi ulega plamka żółta znajdująca się na 
siatkówce oka, która odpowiada za ostrość 
obrazu w centralnej części pola widzenia.

Odklejenie siatkówki (odwarstwienie 
siatkówki) jako kolejne schorzenie oka jest 
wymieniane wśród tych, które najczęściej do-
tyczą osób starszych. O fakcie, że doszło do 
rozerwania lub częściowego albo całkowitego 
odklejenia się siatkówki będzie świadczyć na-
głe pojawienie się czarnych plamek lub zacie-
nień w polu widzenia od skrajnej strony (czy-
li od nasady nosa lub od skroni).

Retinopatia cukrzycowa jest to choroba 
związana z cukrzyca i jest wynikiem długo-
trwałej oraz źle kontrolowanej choroby. Wy-
soki poziom cukru we krwi powoduje uszko-
dzenia naczyń włosowatych, receptorów 
i włókien nerwowych siatkówki. Dodatkowo 
w związku z tym, ze ściany naczyń włosowa-
tych są uszkodzone, występują również „wy-
cieki” krwi, które skutkują wysiękami, obrzę-
kami czy wybroczynami. 

Niekiedy w  zaawansowanym stadium 
choroby może dojść do zamknięcia się na-
czyń krwionośnych i powstawania nowych, 
które mogą wrastać w ciało szkliste. Możli-
we jest również wystąpienie rozwarstwienia 
siatkówki. Głównym objawem retinopatii 
cukrzycowej jest zamazany obraz oraz wi-
doczne paprochy w polu widzenia. Leczenie 
tej choroby nazywa się fotokoagulacją lase-
rową, która prowadzi do zlikwidowania 
zniszczonych naczyń, dzięki czemu siatków-
ka jest chroniona przed dalszym postępem 
zmian. Całkowite wyleczenie retinopatii cuk-
rzycowej nie jest możliwe.

► Jak powinna wyglądać codzienna 
pielęgnacja oczu?

Codzienna pielęgnacja oczu jest niezbęd-
na aby były one wypoczęte i odpowiednio 
nawilżone. Dlatego warto przestrzegać kilku 
podstawowych zasad.

W obecnych czasach oczy są narażone na 
zanieczyszczenie powietrza. Unoszący się 
w powietrzu kurz, smog i pyły przemysłowe 
powodują, że naturalne wydzielanie płynu 
przez gruczoły łzowe nie jest wystarczające 
aby właściwie chronić i  oczyszczać oczy. 
W związku z tym zaleca się stosowanie krop-
li dostępnych w aptekach.

Nieprzestrzeganie zasad higieny w przy-
padku stosowania soczewek kontaktowych 
może skutkować zapaleniem spojówek. Sza-
cuje się, że w Wielkiej Brytanii 65% zakażeń 
bakteryjnych ma związek z  korzystaniem 
z soczewek. W tym przypadku do zasad dba-
nia o wzrok należy włączyć stosowanie od-
powiednich płynów do pielęgnacji soczewek, 
które zwiększają komfort ich użytkowania 
i ograniczają ryzyko infekcji.

Alergicy powinni zrezygnować z kropel 
do oczu zawierających konserwanty, ponie-
waż mogą wywoływać pieczenie i szczypa-
nie. Na dolegliwości podczas zakraplania 
skarży się 40% chorych.

► Profilaktyka chorób oczu… Czy po-
winniśmy zażywać jakieś składniki od-
żywcze, witaminy lub suplementy w trosce 
o oczy?

Profilaktyka narządu wzroku polega 
przede wszystkim na poddawaniu się regu-
larnym badaniom kontrolnym u okulisty.

Niezmiernie ważną rzeczą jest  również 
zachowanie prawidłowej diety oraz odpo-
wiednio dobrane suplementy (szczególnie 
jeśli nie jesteśmy w stanie spożywać boga-
towartościowej, zbilansowanej diety).

Jednym z  najkorzystniejszych składni-
ków diety, które korzystnie wpływają na 
struktury oka są karotenoidy do których za-
licza się luteinę, zeaksantynę, alfa i beta ka-
roten, likopen oraz witaminy.

Luteina zawarta np. w szpinaku i broku-
łach opóźnia zachorowanie na zwyrodnienie 
plamki żółtej i poprawia ostrość widzenia dzię-
ki temu, że działa jak filtr i chroni komórki siat-
kówki przed uszkodzeniem przez światło.

Witaminy A, C i E również wpływają ko-
rzystnie na wzrok, usuwając wolne rodniki, 
odżywiając i nawilżając zewnętrzną powłokę 
oka (są to tak zwane antyoksydanty).

Dodatkowo witamina A zawarta w wątro-
bie, maśle, mleku, jajkach, zapobiega m.in. 
kurzej ślepocie, czyli pogarszającemu się wi-
dzeniu w ciemności, chroni przed chorobami 
plamki żółtej, podrażnieniem oczu i powiek.

Ważne dla wzroku są również mikroele-
menty takie jak cynk czy selen, które chronią 
komórki oka przed starzeniem oraz chronią 
i regenerują strukturę plamki żółtej.

Nie zapominajmy o  kwasach omega-3 
zawartych w rybach, które doskonale spraw-
dziły się w profilaktyce starczej. Możemy je 
znaleźć w łososiu czy makreli.

Dziękujemy bardzo za rozmowę!

W razie dodatkowych pytań prosimy 
o kontakt z naszym ekspertem:

Dr Wanda Teodorowicz-Marino, MD
lekarz okulista

Adres gabinetu: 
146 Norman Ave, Brooklyn, NY 11222 

telefon: 718-349-1221
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Wypoleruj swoje 
zwierciadło duszy
Mówi się, że oczy to zwierciadło duszy, źródło informacji o danej 
osobie, zarówno metaforycznie, jak i dosłownie… 

Wielu z nas wierzy w miłość od pierwszego wejrzenia... Że jedno 
spojrzenie potrafi połączyć ludzi na całe życie. 

W starożytnym Egipcie prawe oko Horusa na amuletach odpo-
wiadało słońcu (bogowi o imieniu Ra), natomiast lewe oko księżyco-
wi (Toth).

Od tysięcy lat oczy uważane są za coś niezwykłego, pełnego ta-
jemniczości i piękna.

Dzieci dzięki oczom uczą się czytać, rozpoznawać rodziców, przy-
jaciół czy pierwsze (lub ostatnie) miłości. 

Jak więc zadbać o nasze zwierciadła duszy? 
Wielu z nas pracuje nieustannie, bardzo często w nocy, przy sła-

bym i  nieadekwatnym świetle, nie dając oczom wystarczającego 
czasu na zregenerowanie się. Przemęczony narząd wzroku nie jest 
w stanie się obronić przed szkodliwymi warunkami, takimi jak nad-
mierne oglądanie telewizji czy nieprawidłowa dieta, uboga w skład-
niki odżywcze niezbędne do prawidłowego funkcjonowania całego 
ciała, w tym również oczu. 

Poszukując sposobu na utrzymanie wzroku w jak najlepszej kon-
dycji można się natknąć na 9 najistotniejszych punktów, które po-
winny stać się nieodłącznym elementem naszego stylu życia. 

1. DIETA
Kluczową rolę w dbaniu o oczy i ochronie wzroku odgrywa dieta peł-
na w przeciwutleniacze i składniki odżywcze. Odpowiednio zbilan-
sowana, pomaga w zapobieganiu zaćmie (zmętnieniu soczewki) oraz 
zwyrodnieniu plamki żółtej.

Według specjalistów najbardziej zalecana jest dieta bogata w wita-
miny A, C i E oraz magnez, cynk, kwasy omega-3, luteinę i zeaksantynę. 

Powinniśmy natomiast, ograniczyć cukry i  inne węglowodany 
proste, które mogą przyczyniać się do uszkodzenia drobnych naczyń 
krwionośnych oka. 

Witamina A występuje w marchwi, szpinaku, czerwonej papryce, 
sałacie, morelach, brzoskwiniach, śliwkach, jajach i rybach. 

Witaminę E za to znajdziemy w przeróżnych nasionach, orze-
chach, kiełkach i olejach roślinnych.

Witamina C znajduje się ww wszelakich owocach cytrusowych 
oraz warzywach, takich jak brokuły, brukselka czy papryka.

Stosowanie prawidłowej diety, wspomaganej odpowiednimi su-
plementami, może znacznie przyspieszyć i polepszyć regeneracje oczu. 

Jednym z  najlepszych specyfików, który w  znacznym stopniu 
ogranicza szkody wyrządzone przez niezdrowy tryb życia lub niepra-
widłową dietę, jest produkt HYLAVISION firmy Hyalogic.

HYLAVISION jest to suplement pełen witamin i składników od-
żywczych. Jest bogaty w antyoksydanty, takie jak cynk, selen, mag-
nez, miedź oraz luteina, zeaksantyna, witaminy. Produkt ten zawiera 
również kwas hialuronowy. 

Luteina i zeaksantyna zmniejszają ryzyko zwyrodnienia plamki 
żółtej, które jest związane z zaawansowanym wiekiem pacjenta. Są 
to jedyne karotenoidy obecne w siatkówce i soczewce oka, gdzie 
odgrywają bardzo ważną rolę w wytwarzaniu pigmentu w plamce 
żółtej oraz filtracji potencjalnie niszczącego światła, dzięki czemu 
pełnią funkcję regenerującą.

Badania epidemiologiczne wykazały, że jest ujemna korelacja po-
między zwyrodnieniem plamki żółtej związanej z wiekiem a dietą bo-
gatą w luteiny i zeaksantyny… Oznacza to, że im więcej jest w diecie 
luteiny i zeaksantyny, tym mniejsze ryzyko wystąpienia schorzeń oka. 

HYLAVISION jest również bogaty w kwas hialuronowy, który 
nawilża powierzchnię gałki oka (naturalnie kwas hialuronowy jest 
obecny w filmie łzowym). Tworzy on barierę ochronną, redukuje tar-
cie i przyspiesza gojenie się małych erozji rogówki. Wraz z wiekiem 
zmniejsza się ilość kwasu hialuronowego w filmie łzowym, doprowa-
dzając do szybszego wysuszania się oka. Dlatego tak ważne jest do-
starczenie tego związku i tym samym zmniejszenie ryzyka wysusza-
nia się oka. 

 Zadbajmy o nasze zwierciadło duszy już dziś… Nie dajmy się upły-
wowi czasu oraz niezliczonym godzinom spędzonym przed ekranem 
telewizora lub komputera… Wzmocnijmy nasze oczy, wyostrzmy 
wzrok z pomocą HYLAVISION już dziś! 
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ZDROWA ŁZA 
       – Life Extension
Wzrok to niezaprzeczalnie jeden z naszych 
najważniejszych zmysłów. Świadomie do-
cenia to każda osoba, która chociaż przez 
chwilę miała w swoim życiu jakiś problem 
z oczami. Wzrok powoduje, że odnajduje-
my się w otaczającej nas przestrzeni. 

Być może właśnie dlatego oczy są narzą-
dem bardzo wrażliwym, łatwo męczącym się 
i wymagającym szczególnej uwagi i pielęg-
nacji. Dopiero z biegiem czasu zaczynamy 
zdawać sobie sprawę, że o nasze oczy i nasz 
wzrok musimy dbać… jak o cenny skarb! Jak 
to zrobić w szalonym, nowoczesnym świecie 
pełnym monitorów, ekranów, lamp, jarzenió-
wek, kosmetyków i… klimatyzacji?

Wspomnieliśmy już o diecie… 
Czy jest jeszcze coś, co może nam się 

przydać w walce o zdrowe i piękne oczy? 
Zrezygnujmy z używek! 
Palenie papierosów kilkakrotnie zwięk-

sza ryzyko wystąpienia zwyrodnienia plamki 
żółtej, zaćmy, zapalenia błony naczyniowej 
oka oraz wielu innych poważnych zwyrod-
nień oka.

Ruszajmy się! 
Bądźmy aktywni fizycznie! 
Lepsza kondycja fizyczna również wpły-

wa dobrze na wzrok, zwiększa krążenie 
i wzmacnia odporność całego organizmu! 

Wysypiajmy się! 
Sen jest potrzebny naszemu organizmo-

wi jak woda kwiatom. Podczas snu regene-
rujemy siły witalne. Chroniczne niewyspanie 
powoduje szybsze zmęczenie oczu. Jeżeli 
one nie mogą odpocząć, zaczynają być po-
drażnione, zaczerwienione oraz staja się po-
datne na wysychanie. Niejednokrotnie może 
wystąpić nadmierne łzawienie i nadwrażli-
wość na światło. Długi zdrowy sen nie tylko 
pomoże naszym biednym oczom, ale całemu 
naszemu organizmowi.

Stosujmy okłady oraz nawilżajmy oczy! 
Pamiętajmy, że nawet okład z plasterków 

świeżego ogórka czy zaparzonych i schłodzo-
nych saszetek z rumiankiem lub zieloną her-
batą może działać kojąco na oczy po ciężkim 
dniu. Również używanie kropli do oczu może 
im pomóc w regeneracji.

W  nawilżeniu oczu pomoże nam rów-
nież produkt firmy LifeExtension. Firma ta 
zaprojektowała suplement, który ma 
wszystkie potrzebne substancje sprzyjające 
zdrowej produkcji łez i filmu łzowego. TEAR 
SUPPORT WITH MAQUIBRIGHT zawiera 
ekstrakt z jagody Maqui, która została nie-
dawno okrzyknięta superjagodą. Rośnie 
ona w Patagonii w Chile i Argentynie. Jest 
ona pełna bioaktywnych substancji, które 
wpływają prozdrowotnie na cały organizm, 
mają jednak szczególnie dobroczynny 
wpływ na oczy. Według Escribano-Bailon 
2006 te jagody posiadają największą ilość 
antyoksydantów ze wszystkich występują-
cych na ziemi owoców. Jest to też idealne 
źródło witaminy B, C i  E, wapnia, żelaza, 
potasu, magnezu, miedzi, manganu, cynku 
i  boru oraz idealnych proporcji Omega-3, 
Omega-6 i Omega-9. 

 Zadbajmy o regularne badanie 
wzroku!
Kontrola wzroku u  specjalisty również 

jest jedną z metod dbania o oczy. Zakupione 
okulary bez dokładnej wiedzy o  wadzie 
wzroku mogą pogorszyć jego stan. 

 Nie zapominajmy o okularach 
przeciwsłonecznych… 
O szkodliwych skutkach promieniowa-

nia UV na naszą skórę każdy już słyszał. 
Promienie UV nie omijają jednak naszych 
oczu. Nadmierna ekspozycja na te promie-
nie, bez prawidłowej ochrony, może dia-
metralnie pogorszyć wzrok, a nawet powo-
dować powstanie czerniaka tęczówki. Dla-

tego pamiętajmy o  noszeniu sprawdzo-
nych okularów przeciwsłonecznych przez 
cały rok! 

Szukajmy okularów z blokadą promieni 
UVA i UVB.

 Nie ignorujmy niebezpieczeństwa zwią-
zanego z  pracą przy komputerze czy 
oglądaniem telewizji!
Minimalna odległość odpowiednia do 

oglądania telewizji wynosi 2 metry, a  od 
komputera 50 centymetrów. Pamiętajmy też 
o zasadzie 20/20/20. Jest to zasada, która 
zawiera w sobie eliksir zdrowych oczu dla 
ludzi spędzających dużo pracy na kompute-
rze. Magiczne liczby oznaczają: na 20 minut 
spędzonych przy komputerze powinniśmy 
popatrzeć przez 20 sekund na przedmioty 
oddalone co najmniej o 20 stóp (6 metrów). 
Ta metoda pozwoli naszym oczom odpocząć 
nie tylko od blasku monitora, ale również od 
„przykurczu akomodacyjnego” soczewki. 
Bez tej profilaktyki nasza soczewka jest 
zmuszona akomodować do bliskich przed-
miotów przez wiele godzin, a  potem ma 
problem z dostosowaniem ostrości do dale-
kich obiektów. 

Biorąc pod uwagę, jak ważny jest dobry 
wzrok, dbanie o niego powinno być częścią 
codziennych czynności. Bez względu na twój 
wiek, pielęgnacja oczu jest niezwykle ważna!

Zapamiętaj nasze porady i ciesz się soko-
lim wzrokiem przez długie lata! 
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Kasia Sperczyńska 
–  polska wschodząca 
gwiazda na Broadwayu
Katarzyna Joanna Sperczyńska, absolwent-
ka Akademii Muzycznej w  Katowicach, 
obecnie studiuje na New York Film Akade-
my. Zachwyca przepięknym głosem i nie-
bywałym talentem. Polka w wielkim mie-
ście. Odtwórczyni głównej roli w musicalu 
„Merilly w Roll Along”, którego premiera już 
w październiku. Obecnie zbiera fundusze na 
drugi rok studiów w Nowym Jorku. Warto 
jej pomóc, bo takich młodych i zdolnych lu-
dzi wciąż nam brakuje.

Kasiu, opowiedz mi o  swoich począt-
kach. Skąd się wzięła Twoja pasja do śpie-
wu i musicalu właśnie?

Pytanie o moją pasję do śpiewu i zainte-
resowanie musicalem często pada w wywia-
dach ze mną, jednak wciąż ciężko jest mi na 
nie odpowiedzieć jednym zdaniem. Spoglą-
dając w  przeszłość, szczególnie w  czasy 
dzieciństwa, przypominam sobie, że to ma-
ma i dziadek śpiewali przy pracy. Zarówno 
w ogrodzie, przy sprzątaniu, jak i wykopkach. 
Śpiew towarzyszył mi od zawsze. Kojarzył mi 
się z radością, nie widziałam, żeby w rodzinie 
ktoś śpiewał i płakał. Nawet jak było ciężko. 

Na początku mojej muzycznej drogi wy-
brałam klarnet, później nauczycielka śpiewu 
po usłyszeniu mojej solowej partii w chórze, 
zaproponowała, abym ukierunkowała się na 
naukę śpiewu i tak to się oficjalnie zaczęło.

Który musical jest Twoim ulubionym 
i dlaczego? Czy masz swojego muzycznego, 
aktorskiego guru?

Moim ulubionym musicalem jest „Upiór 
w Operze”. „Think of me” z jego repertuaru, to 
jeden z pierwszych utworów musicalowych, 
jakie zaśpiewałam. „All I ask of you” to jeden 
z duetów, które wybrałam na mój recital dy-
plomowy w Katowicach. Wtedy jeszcze studio-
wałam operę, ale już coraz mocniej skłaniałam 
się ku musicalowi. Był to pierwszy musical, 
który zobaczyłam na Broadway i West End, 
jeden z pierwszych filmów musicalowych rów-
nież. Andrew Lloyd Webber to geniusz w kom-
pozycji dla szerokiej publiczności. Ten musical 
jest ucharakteryzowany pod brzmienie kla-
syczne, stąd po moim operowym treningu, 
ponieważ mam liryko-koloraturowy sopran, to 
właśnie rola bohaterki Christine jest moim ma-
rzeniem. W Londynie miałam przyjemność za-
śpiewać partię Carlotty wraz z Londyńską Or-
kiestrą Musicalową, jednak Carlotta to rola na 

dalszą przyszłość. Teraz zbyt młodo wyglądam 
i  jestem filigranowej budowy, jak Christi ne. 
Postać ta jest dla mnie absolutnie magiczna.

Natomiast muzyczny guru... to zależy. 
Gdyby była osoba, która ma serce Matki 
Teresy, wysokie dźwięki jak Joan Suther-
land w skrzyżowaniu z beltem Ethel Mer-
man oraz świadomością wokalną wcześniej 
wspomnianych plus Barbra Streisand i cały 
ten pakiet mieściłby się w  filigranowym 
ciele, jak u  Kristin Chenoweth, która jest 
gwiazdą musicalową, filmową oraz działa 
inspirująco na rzecz młodych, zdolnych mu-
zycznie dzieciaków z jej miasta… to ta oso-
ba byłaby moim guru.

Z kim chciałabyś się pojawić na scenie 
i w jakiej roli?

Ciężkie pytanie. Chciałabym zaśpiewać 
„All I ask of you” w duecie z José Carerasem. 
Z Broadway’owskich gwiazd to Ramin Ka-
rimloo, który grał w „Love Never Dies”, kon-
tynuacji „Upiora w  Operze”. Bardzo bym 
chciała poznać osobiście Kristin Chenoweth, 
mam jej do zadania tak wiele pytań, ona 
również jest drobniutka i studiowała śpiew 
operowy, po czym zadebiutowała w musica-
lu, jest również gwiazdą filmową. Marzę 
o poznaniu Barbary Streisand, jest to kobie-
ta o nieziemskiej intuicji głosowej. Lista oso-
bowości, z  którymi chciałabym pracować, 
nie ma końca.

Jak to się stało, że zaczęłaś studia 
w NYC?

Po tym, jak ukończyłam uczelnię w Kato-
wicach, przez jakiś czas szukałam własnej 
drogi, swojego brzmienia głosu, ale również 
mojej ścieżki w show-biznesie. W Londynie 
nad odkryciem mojego głosu pracowałam 
przez ponad rok. Później stanęłam do prze-
słuchań do Nowojorskiej Akademii Filmowej 
i się dostałam. Chociaż w dzień przed moim 
przesłuchaniem, podczas sesji Q&A, powie-
dziano, że na mój wymarzony kierunek, tzn. 
musical filmowy, najtrudniej jest się dostać. 
Następnego dnia poszłam pokazać, co potra-
fię. Aż tyle i tylko tyle możemy zrobić na prze-
słuchaniach. Nie starać się zgadnąć, czego 
chce komisja, ale dać z siebie 110%.

Czego się tu do tej pory nauczyłaś?
Jest to temat rzeka. Uczę się przede 

wszystkim pracy na emocjach. Aktorstwa, 
gdzie autentycznie czuje ból, złość, żal, ra-
dość, motyle w brzuchu. Mamy zajęcia ta-

neczne, jest to: balet, jazz teatralny, step 
oraz taniec towarzyski. Uczymy się śpiewać 
w różnych stylach, takich jak legit – charak-
terystyczny dla starszych musicali, oraz belt, 
pop i rock, wykorzystywanych w musicalach 
współczesnych. To jest nieustanny proces, 
jeszcze tak wiele przede mną. Studiowanie 
w NYC jest bardzo intensywne, od 8:00 do 
22:30 na uczelni plus sobotnie próby do 
musicalu lub dodatkowe projekty w  nie-
dziele. Z pewnością uczę się jeszcze lepsze-
go zarządzania czasem. Zawsze byłam oso-
bą zajętą, jednak tutaj intensywność pobija 
nawet moje dwa dzienne kierunki studiów 
w Polsce na oddalonych od siebie o 30 kilo-
metrów uczelniach.

Wiem, że zbierasz fundusze na drugi 
rok studiów. W jaki sposób nasi czytelnicy 
mogą Cię wspomóc?

Byłabym niezmiernie wdzięczna, jeżeli zna-
ją Państwo osoby zamożne, które wspierają 
sztukę, tzn. patronów, mecenasów sztuki, fun-
dacje, wielkie firmy. Proszę napisać do mnie na 
katsky official@gmail.com, jeżeli chcą mnie 
Państwo wesprzeć, wtedy podam wszystkie 
szczegóły. Do tej pory zawsze sama zarabia-
łam na swoją edukację, tutaj jednak nie ma na 
to czasu. Jeżeli teraz przerwę i pójdę zarabiać, 
to się cofnę w rozwoju. Jestem zdolna, mam 
nie tylko talent, ale i szlifuję umiejętności, je-
stem warta zainwestowania, żebym mogła 
nadal się rozwijać. W przyszłości ta inwestycja 
się zwróci, ponieważ chciałabym – i mówię to 
głośno – wspierać zdolną młodzież. Sama wi-
dzę, jak łatwo jest się poddać, a  jak bardzo 
ciężko jest kontynuować rozwój, kiedy widzi 
się, że ma się szanse na arenie międzynarodo-
wej, a brakuje środków finansowych na pełne 
wykształcenie w tym kierunku.

Opowiedz o  Twojej roli w  musicalu 
„Merilly w Roll Along”.

Jest pełna emocjonalnych wyzwań. Od 
początku czułam, że ta rola to jest rola dla 
mnie. Jednak nie chciałam stawiać sobie 
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żadnych oczekiwań, ani nie chciałam nawet 
marzyć. Na przesłuchania przyszłam zupeł-
nie inaczej ubrana, jakby cofnął się czas. 
Kiedy w komisji castingowej zasiadał sam 
autor Stephen Sondheim i producent Harold 
Prince, oni chcieli początkowo zatrudnić do 
tych ról nastolatków, więc ja jako jedyna po-
szłam na przesłuchanie ubrana jak nastolat-
ka. Zamiast sukienki i  szpilek, miałam na 
sobie krótkie spodenki i dwa warkocze. Dla 
kontrastu zaśpiewałam silną emocjonalnie 
piosenkę „Children Will Listen” z innego mu-
sicalu Sondheima „Into the Woods”. Jak póź-
niej wspomniał nasz reżyser, zdecydował się 
właśnie na nas, ponieważ byliśmy niekon-
wencjonalni, niezaszufladkowani. Mieliśmy 
na siebie pomysł, byliśmy odważni i trzyma-
liśmy się naszych wyborów. 

Moja rola jest piękna, opowiada o młodej 
kobiecie przed trzydziestką, pierwszej żonie 
Franka, głównego bohatera, z którą ma syna 
Franka Jr. Najmocniejsza w moim wykonaniu 
jest scena, kiedy widzowie mnie poznają, po-
nieważ w musicalu zastosowany jest zabieg 
retrospekcji. Oznacza to, że moja scena jest 
końcem mojej znajomości z Frankiem, rozwo-
dzimy się, jednak nie jest to takie proste. 
Sondheim jest dobry w odzwierciedlaniu ży-
cia. Zapraszam serdecznie 6 października na 

premierę. U mnie na oficjalnym profilu Face-
bookowym @katskyofficial: Katarzyna Sky 
Sperczyńska, załączę link, gdzie będzie można 
dokonać zakupu biletów (nie są drogie).

Jakie są Twoje marzenia i  plany na 
przyszłość?

Chcę teraz torować drogę młodym, jest 
bardzo ciężko, ale jestem silna, chcę zajść da-
leko, żeby móc im w przyszłości pomóc. Ciężko 
jest mi się wypowiadać, ponieważ ja planuję, 
a Pan Bóg się uśmiecha. Chciałabym kontynu-
ować naukę na mojej uczelni. Nauczyć się pra-
cy przed kamerami, aby w  przyszłości móc 
grać nie tylko na deskach teatrów. Widzę róż-
ne perspektywy, jednak nie chcę mówić 
o wszystkim otwarcie, wolę pracować na to, 
co wiem, że jest możliwe. Myślę, że jak się 
pochodzi z rodziny, gdzie nie było łatwo, ale 
była miłość, to chce się ciężko pracować, żeby 
moje dzieci (w  przyszłości) oraz dzieciaki 
w ciężkiej sytuacji finansowej z wielkim zapa-
łem i talentem mogły na mnie liczyć. Jednak 
żeby tak było, najpierw ja, póki jestem młoda, 
potrzebuję zajść jak najdalej. Nie jest łatwo, 
ale warto, coś mi ciągle mówi, że warto…

Jakie są Twoje wrażenia na temat No-
wego Jorku i życia w Ameryce?

Nowy Jork to jedna z najlepszych i naj-
cięższych jak do tej pory szkół życia. Był 

czas, kiedy moja szkoła była jedynym sta-
bilnym miejscem. Mieszkałam już w  róż-
nych miastach na świecie i zdecydowanie 
tutaj dostałam najmocniej po skórze. Doce-
niam każdą pręgę. Nowy Jork uczy życia i ja 
nadal tu jestem. Krótko mówiąc, miasto, 
gdzie w przeciągu 5 minut można płakać ze 
szczęścia i ze smutku, szaleństwo w pozy-
tywnym i negatywnym tego słowa znacze-
niu. Tu wszystko jest możliwe i dlatego jest 
tu tak „szalenie”, w  różnych tego słowa 
znaczeniach. Trzeba uważać, trzeba nie dać 
się zmienić, pamiętać, kim się było wcześ-
niej i  mimo wszelkich przeciwności losu 
pozostać dobrym w sercu. Otwartym na do-
bro i na drugiego człowieka. Mimo wszyst-
ko lub właśnie ze względu na to, kocham to 
miasto, jedyne w swoim rodzaju. 

Na wzmocnienie odporności organizmu 
Kasia stosuje: Vitabuerlecitin, witaminę C 
1000 oraz witaminy A+E, także probiotyki. 
Aby zachować piękny głos Kasia wybiera: 
rumianek/podbiał do picia, ziołowe tabletki 
do ssania na gardło. Jeżeli zdarzają się moc-
ne migreny, to Solpadeine, ale mimo pędu 
życia stara się oszczędzać, żeby migren uni-
kać. Leków jako takich stara się nie przyj-
mować.

Rozmawiała Paulina Deka

Macę, roślinę z rodziny kapustowatych, upra-
wia się od ponad 2 tys. lat. Rośnie na stro-
mych zboczach szczytów Andów w Peru, wy-
stępuje też w Boliwii. Nazywana jest „skar-
bem Inków”. Ma postać jadalnego korzenia.

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

Jeżeli spojrzymy na skład korzenia ma-
ca, to w większości zawiera on białko, cu-
kier oraz błonnik. Ważne są jednak także 
posiadane składniki odżywcze, które spra-
wiają, że jego spożywanie jest takie zdrowe:

• �19�różnych�rodzajów�aminokwasów,
• �kwasy�tłuszczowe,�w tym�kwas�linolo-

wy, kwasy oleinowe czy też kwas pal-
mitynowy,

• �niezbędne�witaminy,
• �polisacharydy,
• �selen,�magnez,�wapń,�żelazo�i inne�mi-

nerały i składniki odżywcze.
Maca jest potężnym adaptogenem, czy-

li potrafi dostosować się do całego organi-

zmu i uodpornić go na różne trudne sytua-
cje i stres.

1. Maca wpływa pozytywnie na umysł. 
Jej spożywanie poprawia intelekt, ułatwia 
przyswajanie informacji oraz zapamiętywa-
nie, poprawia także nastrój i ma działanie 
antydepresyjne, poprawia również funkcjo-
nowanie neuroprzekaźników.

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

3. Maca poprzez regulację gospodarki 
hormonalnej łagodzi przebieg menopauzy 
u kobiet, a u mężczyzn wspomaga leczenie 
bezpłodności.

Maca dostarcza organizmowi dobrze przy-
swajalne białko, przez co zalecana jest dla osób, 
które prowadzą aktywny tryb życia, a ich orga-
nizm jest zmuszany do intensywnego wysiłku 
umysłowego i fizycznego. Wykazuje działanie 
wzmacniające organizm, zwłaszcza w stanach 
osłabienia, wycieńczenia i niedożywienia orga-
nizmu, lub w  czasie rekonwalescencji oraz 
w okresie wzrostu. Maca jest uważana rów-
nież za roślinę poprawiającą pamięć i zdolność 

przyswajania wiedzy. Jest dostarczycielem 
substancji wzmacniających budowę i wytrzy-
małość mięśni szkieletowych. Maca stanowi 
cenne uzupełnienie diety.

Warto pamiętać, że niejednokrotnie naj-
większe znaczenie dla naszego zdrowia i naj-
prostsze rozwiązanie niesie ze sobą natura. 
Niezależnie od tego, z jakim problemem zdro-
wotnym się zmagamy, naturalne środki, takie 
jak zioła czy grzyby, mogą nam niezwykle 
pomóc w osiągnięciu pełnego zdrowia. 

Niezależnie od nasilenia objawów, stylu 
życia czy problemu, z  jakim się zmagamy, 
warto jest wstąpić do Markowej Apteki i za-
pytać o wyciąg z rośliny MACA. 

Maca jest bogata w cały szereg składni-
ków odżywczych, takich jak aminokwasy 
(razem 20, w tym 7 niezbędnych), witaminy 
– A, B1, B2, B6, C, E, kwasy tłuszczowe – 
kwas linolowy, kwas palmitynowy i  kwas 
oleinowy, oraz minerały – żelazo, potas, 
miedź, cynk, wapno, sód i mangan. Zawiera 
cztery razy więcej błonnika i pięć razy wię-
cej białka niż ziemniak.

Zapraszamy serdecznie!

MACA  – z wyżyn pochodząca 
dobra strawa, która wzmacnia
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Kto ma najlepszą pracę na świecie? 

Oczywiście Święty Mikołaj, bo pracuje tylko raz w roku.

Markowa Poliklinika Śmiechu
Drodzy Czytelnicy Markowej Apteki, jak powszechnie wiadomo, apetyt wzrasta 

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.

Lepiej selen brać co rano
niż narzekać na kolano 

Lepiej selen zażyć w nocy 
niż przecierać z zaćmy oczy 

Lepiej selen łykać zdrowo
niż problemy mieć z wątrobą

Lepiej selen uzupełnić 
niż stękami żonę gnębić 

Lepiej selen jeść garściami 
niż mieć kłopot z naczyniami 

Lepiej selen zza pazuchy 
niż gorąca mieć wybuchy

Lepiej leczyć się selenem
niż mieć wątłe przyrodzenie 

Lepiej selen na kolacje 
niż z tarczycą komplikacje

Lepiej wcinać suplementy 
niż w choroby wpaść odmęty

Lepsze cenne minerały 
niż udary i zawały

Lekarz pacjentom mówił 

wirus grypy się zrodził 

w Brooklynie, nieco podłej mieścinie 

będzie u was w gościnie 

leczcie się czym prędzej 

Chcąc więc odpędzić tego

wirusa okropnego 

bieżeli do Markowej skwapliwie

znaleźli leków mrowie

i suplementów moc 

Wielka radość nastała 

rodzina się spotkała 

przy stole, jedli, pili, śpiewali 

opłatkiem się łamali 

Świąteczny nadszedł czas

W zdrowiu, szczęściu weseli 

Pana Boga chwalili

kolędą, pieśnią z serca płynącą

i miłością gorącą 

dla wszego stworzenia

na melodię „Anioł pasterzom mówił ...”


