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DOSAR DE
SĂNĂTATE

Sănătatea
femeii la
pubertate,
tinerețe și
menopauză

Mergeți la medic anual, începând
de la vârsta de 18 ani și ori de
câte ori vă supără ceva!
Verificați-vă periodic starea de
sănătate!
Este mult mai ușor să previi
decât să tratezi.

Dr. Mariana Olingheru, Medic specialist Medicină de Familie, Specialist în Fitoterapie și Apiterapie

Feminitate și dereglări
hormonale

Hormonii femini se numesc
hormoni estrogeni și
sunt produși de ovare.
Sunt responsabili pentru
dezvoltarea organelor
genitale și a sânilor, participă
la consolidarea oaselor, dau
strălucire părului, conferă
tonus și elasticitate pielii,
imprimă tonalitate feminină
vocii, construiesc silueta
feminină. Asigură protecție
cardiovasculară, oferă
sensibilitate feminină, dar și
vulnerabilitate la tulburările
nervoase. Hormonii asigură
feminitate, sănătate și
frumusețe.
Dereglările hormonale, însă,
pot crea probleme pentru
femeia aflată la diferite
vârste: acnee și dereglări
menstruale la pubertate,
chisturi ovariene și probleme
ale sânilor la vârsta fertilității,
bufeuri și depresie la
instalarea menopauzei.
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Reguli de bază pentru
sănătate la toate vârstele

• Rămâneți cât mai suplă!
• Nu vă încărcați inutil
cu hormoni! Riscul de
cancer este crescut de
contraceptivele orale (mai
ales, înainte de prima
sarcină), pilula de-a doua
zi, precum și de terapia de
substituție hormonală după
menopauză.
• Alegeți nașterea primului
copil înainte de 30 de ani.
• Alăptați copilul timp de cel
puțin 6 luni.
• Optați pentru o hrană
sănătoasă! Consumați din
abundență alimente integrale
și cât mai multe vegetale.
• Nu consumați zahăr. Evitați
excesul de grăsimi, carnea
roșie, băuturile îndulcite și
alimentele cu un conținut
ridicat de sare.
• Evitați fumatul și excesul de
alcool.
• Faceți mișcare zilnic cel
puțin 30 minute, ideal 10 minte
la fiecare oră.
• Nu începeți viața sexuală

prea devreme (ideal nu înainte
de vârsta de 18 ani)
• Limitați numărul
partenerilor sexuali (conform
specialiștilor, la maximum 3
parteneri)
• Examinați-vă sânii o dată pe
lună, începând de la vârsta de
18 ani.
• Efectuați anual ecografie
mamară începând cu vârsta
de 18 ani plus mamografie
după vârsta de 40 ani, la
intervalul recomandat de
medicul dumneavoastră.
• Mergeți la medic anual
pentru un examen ginecologic,
un test de secreție vaginală
și testul Babeș Papanicolau,
începând cu debutul vieții
sexuale.
• Tratați la timp orice leziune,
infecție sau inflamație
genitală.
• Evitați stresul, stările
conflictuale și excesele de
orice natură.
• Încercați să aveți o viață
psihică echilibrată și o viață
de familie armonioasă.
• Iertați. Zâmbiți. Bucurați-vă!

DOSAR DE
SĂNĂTATE

Sănătatea la feminin
Cum te poate ajuta farmacistul

Dan Ungureanu, Farmacist Farmaciile Forte Vita Farm, partenere Alphega România

Fiecare etapă din viața unei femei vine cu schimbări care aduc, deopotrivă,
atât aspecte frumoase, cât și provocatoare. Din momentul intrării la
pubertate, în adolescență, pe parcusul sarcinii, la menopauză, femeile
pot găsi sprijin din partea farmacistului.
Pubertate și adolescență

cocos, care conțin acid
hialuronic, vitaminele A și E,
peptide, ajută la menținerea
elasticității pielii. Evită
produsele care conțin
retinoizi sau parfum.
• Pentru gestionarea
simptomelor specifice
din sarcină.
• Compatibilitatea
anumitor
medicamente sau
produse cu perioada
sarcinii.

Pubertatea debutează în
jurul vârstei de 10 ani și
continuă pentru 4 – 5
ani. Se instalează
ciclul mestrual și
apare dismenoreea
(durerile
menstruale).

Pentru a trece mai
ușor peste această
perioadă a lunii,
farmacistul îți poate
recomanda:
• Un antiinflamator
nesteroidian pentru
ameliorarea crampelor.
• Un produs pentru igiena
zonei intime cu un pH
adecvat pentru menținerea
echilibrului florei.
• Tipul de absorbant
potrivit raportat la fluxul
menstrei, tipul de activitate,
sensibilitatea pielii etc.
• Suplimente cu magneziu,
calciu, azici grași esențiali.
Adolescența aduce în focus
contracepția și îngrijirea
tenului, în special în cazul
fetelor care suferă de acnee.
• Metoda contraceptivă
potrivită fiecărei femei trebuie
decisă împreună cu medicul
specialist. Trebuie acordată
însă atenție posibilelor
efectele negative posibile.
• Acneea poate fi ținută sub

Menopauză

control cu ajutorul produselor
de îngrijire dermatocosmetice
din farmacie sau, în cazuri
grave, cu medicamente
prescrise de medicul
dermatolog.

Sarcină

Solicită sfatul farmacistului:
• Pentru alegerea unui
supliment prenatal. În
perioada sarcinii, este
necesară creșterea aportului
de anumite vitamine și
minerale, cum sunt acidul
folic sau zincul.
• Pentru prevenția
vergeturilor. Produsele pe
bază de unt de cacao, shea,

Menopauza aduce cu
sine o serie de simptome
neplăcute: bufeuri, insomnii,
schimbări de dispoziție,
uscăciune vaginală,
osteoporoză, creștere în
greutate. Gestionarea acestor
manifestări se poate realiza
prin intermediul unor soluții
disponibile în farmacie:
• suplimente alimentare
cu fitoestrogeni și plante
medicinale cu efect sedativ și
adaptogen;
• produse pe bază de
glucozamină, condroidină,
MSM și acid hialuronic pentru
sănătatea articulară;
• calciu și vitamina D pentru
prevenirea osteoporozei;
• lubrifianți naturali pentru
combaterea uscăciunii
vaginale.

5

DOSAR DE
SĂNĂTATE

Redescoperă-ți
feminitatea
Diana Amza, Psihoterapeut

Feminitatea
este asociată cu
stereotipuri care țin
de aparența fizică sau
de rolurile îndeplinite
în societate. Există
astfel prescripții
pentru cum ar trebui
să arăți, să te porți sau
profesiile potrivite.
Efectele se văd în
propagarea modelelor
hiper-aranjate de la
vârste din ce în ce mai
mici, în prejudecățile
care se fac resimțite
în viața de cuplu sau
în accesibilitatea la
dezvoltarea în plan
profesional.
Însă nici unele din acestea
nu reprezintă cu adevărat
feminitatea. Pentru o
redescoperire a feminității, te
invit să revezi relația pe care
o ai în primul rând cu tine.

Construiește o relație
pozitivă cu propriul tău corp
Acceptă-l și iubește-l chiar
și atunci când este bolnav
sau când nivelul de energie
nu susține ritmul obișnuit.
În goana după bifarea
activităților, în competiția cu
ceilalți, în implicarea peste
puteri, sacrificială, este ușor
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să te simți descurajată atunci
când corpul cere dreptul
la odihnă. Tratează-te cu
compasiune, acceptă că
unele zile pot fi marcate de
inspirație și energie, pe când
altele – de nevoia de relaxare
și refacere.

Ai grijă de corpul tău fără
a exagera și îmbrățișează
fiecare etapă de vârstă
Ocupă-te de sănătatea ta și
alege modalitățile potrivite
pentru a pune în evidență
particularitățile pozitive ale
aspectului fizic, prin tot ceea
ce înseamnă stil personal.
Chiar și la vârsta a treia,
păstrează rutina zilnică de
auto-îngrijire și respect de
sine.

Alege-ți cuvintele

Observă modul în care vorbești
altora sau chiar în sinea ta
despre tine. Observă etichetele
pe care ți le pui, limitele,
condiționările și modul în
care acestea afectează
încrederea pe care o ai în tine.
„Nu sunt frumoasă”, „sunt
prea emotivă”, „am nevoie
de cineva ca să mă simt bine
cu mine”, „deși îmi doresc,

nu pot face...” - iată câteva
exemple de modalități în
care, prin repetiție, mintea se
programează să îți confirme
ceea ce îi propui. Alege
să vorbești despre tine în
cuvinte pozitive, recunoscând
calitățile, reușitele și
abilitățile tale.

Nu lăsa stereotipurile să
te definească

Deseori femeile pot simți că
au de ales între a fi „mamă”
și „profesionistă”, între
„frumoasă” sau „deșteaptă”,
între „apreciată” și „împlinită”.
În fapt, acestea co-există în
tine și este nevoie de curaj și
organizare să te afirmi!

Rămâi în echilibru

Feminitatea înseamnă
curgere, flexibilitate, empatie,
cooperare, susținere a vieții,
transformare, după cum
este ea descrisă, ca principiu
universal coexistent cu
energia masculină (stabilitate,
competiție, rațiune, putere,
dominare), de către tradițiile
orientale, iar a fi în echilibru
înseamnă a le exprima pe
amândouă în mod armonios în
viața și personalitatea ta.

DOSAR DE
SĂNĂTATE
O alimentaţie echilibrată

Aport optim de:

1. Proteine vegetale şi animale, prin consumul
de leguminoase, seminţe şi nuci, brânzeturi,
ouă şi carne. Acestea susţin dezvoltarea
sistemului osteomuscular, transportă nutrienţii
în organism şi contribuie la funcţionarea
sistemului imunitar.
2. Glucidele sunt cea mai importantă sursă
de energie utilizată de organism. Ajută la
funcţionarea creierului, la transportul şi
metabolizarea hormonilor şi la hrănirea
microbiomului intestinal. Glucide bune
se găsesc în cereale integrale, cartofi,
leguminoase, fructe, iar cele nocive în dulciuri
procesate, băuturi dulci, pâine albă.
3. Grăsimile sunt esenţiale în procesul de
creştere şi dezvoltare în special al creierului,
ele stocând şi eliberând energie în organism.
Grăsimile sănătoase se află în sâmburi şi
seminţe, precum şi în peştele gras.
O dietă variată nutriţional asigură o creştere
armonioasă şi un organism puternic, capabil
să facă faţă provocărilor din adolescenţă, din
tinereţe, precum sarcina
şi naşterea, dar şi
din perioada de
menopauză şi la
bătrâneţe.

Mişcare şi
echilibru

Încurajaţi
fetele să
alerge, să
practice dans,
handbal, volei,
tenis, ori arte
marţiale, să meargă
cu bicicleta, cu rolele şi
cu trotineta. Faceţi întreceri
sportive în familie, mergeţi în
drumeţii împreună, exploraţi
locurile pe jos ori cu bicicleta.
Sportul dezvoltă musculatura
şi stima de sine, corectează
postura corpului, creează o
stare de bine.
Tinereţea este tumultoasă,
guvernată de modificări

Un stil
de viaţă
sănătos
din
copilărie
până la
bătrâneţe

hormonale
şi schimbări
în aspectul
pielii,
părului şi al
corpului, ce
pot influenţa
modul în care
o femeie se simte
şi se percepe pe
ea însăşi. Îngrijirea este
importantă pentru că îi va da
mai multă încredere în sine,
iar sportul ajută în procesul
de detoxifiere, în menţinerea
greutăţii corporale dorite, în
tonifierea musculaturii şi în
reducerea riscului de cancer
de sân. Nopţile nedormite
îşi pot lăsa amprenta asupra
performanţelor profesionale,
aşadar odihna de cel puţin 7

Anca Stănilă
ore pe noapte este esenţială,
cu atât mai mult cu cât există
şi copii în familie.
Menopauza vine cu alte
modificări hormonale ce
provoacă o fragilizare la nivelul
sistemelor nervos, endocrin,
imunitar, cardiovascular şi
musculoscheletal. Renunţarea
la fumat, reducerea
consumului de alcool, grăsimi
şi alimente procesate, precum
şi verificările periodice stricte
ale stării de sănătate sunt
importante. Jucaţi jocuri de
societate cu familia şi prietenii,
grădinăriţi, dansaţi, învăţaţi
ceva nou, menţinându-vă
astfel creierul activ.
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NOUTĂŢI
MEDICALE

Terapiile celulare
CAR-T în România
Terapiile oncologice clasice: radioterapia, chimioterapia şi chiar chirurgia
încep să fie completate de noi metode ce acţionează prin creşterea capacităţii
sistemului imunitar de a recunoaşte şi a distruge celulele canceroase, aflate
sub umbrela imunoterapiei. Astfel, în prezent, există sute de terapii celulare
şi de studii aflate în faza clinică de evaluare a siguranţei şi eficacităţii lor la
oameni. Terapiile CAR-T (chimeric antigen receptor T cells) sunt unele dintre
cele mai inovative terapii la nivel mondial.
laborator, unde li se adaugă
receptori chimerici antigeni.

Ce sunt terapiile celulare
CAR-T?

Pornind de la faptul că fiecare
sistem imunitar este unic,
cercetătorii au dezvoltat
o serie de terapii celulare
personalizate. Terapiile
constau în prelevarea de
celule de tip limfocite T, ce fac
parte din organismul afectat
de cancer, şi îmbunătăţirea în
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Apoi, în urma unei sesiuni
de chimioterapie, ce are
ca scop diminuarea
numărului de
celule imune din
organismul bolnav,
sunt reintroduse
celulele CAR-T, în
organism. Acestea
se vor ataşa de
celulele tumorale,
cu ajutorul
receptorilor,
molecule sintetice,
şi vor ţinti antigenul
aflat pe suprafaţa
celulelor canceroase,
distrugându-le.
Terapiile CAR-T au o rată
foarte mare de succes în
tumori maligne hematologice,
cu ceea ce a atras atenţia
comunităţii ştiinţifice, fiind
desemnate “Inovaţia anului
2018” în Statele Unite ale
Americii. În plus, rezultatele
promiţătoare ale acestora
au permis aprobarea lor ca
terapii oncologice, atât în
Statele Unite ale Americii,
cât şi în Uniunea Europeană,
pacienţii britanici sub 25 de
fiind unii dintre primii pacienţi
europeni care au avut acces la

terapiile CAR-T compensate.
În acelaşi timp, terapiile
celulare au şi o serie de efecte
adverse, ce pot rezulta în
decesul sau necesitatea de
asistenţă în terapie intensivă a
pacienţilor.

Accesul la terapiile CAR-T
în România

În cadrul evenimentului
online, “Terapiile celulare
CAR-T în sistemul de sănătate
din România”, derulat în
noiembrie 2020, cu invitaţi
din instituţiile din România
implicate în acreditarea
şi facilitarea accesului
pacienţilor oncologici la
terapiile celulare, aceştia
au precizat faptul că
se fac deja demersuri
pentru aprobarea utilizării
terapiilor şi rambursarea
costurilor. Astfel, pentru ca
terapiile CAR-T să poate fi
implementate în România,
se lucrează la formarea de
profesionişti ce vor gestiona
pacienţii şi întregul proces,
la acreditarea unui centru
de transplant şi, pe termen
mediu, la dezvoltarea unui
registru de pacienţi şi la
realizarea unui laborator
specializat în ţară.

NOUTĂŢI
MEDICALE

Grăsimile trans
din alimente
- protocolul OMS

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a
dezvoltat un protocol global de laborator
pentru măsurarea grăsimilor trans
(trans-fatty acids – TFA) din alimente, o
grăsime nesaturată de origine animală
sau vegetală. TFA produs industrial (de
exemplu: uleiuri parțial hidrogenate) este
utilizat în alimente coapte și prăjite, gustări
preambalate și anumite uleiuri și grăsimi de
gătit, care sunt utilizate acasă şi în special în
restaurante sau în mâncăruri de stradă.
Consumul de acizi graşi
trans este asociat cu boli
cardiovasculare precum
boala coronariană şi un nivel
crescut al colesterolului
în sânge, infertilitate,
endometrioză, diabet,
obezitate, boala Alzheimer şi
chiar anumite tipuri de cancer.

Măsurarea grăsimilor
trans în alimentele
produse industrial

Aşadar, noul document
elaborat de OMS intitulat
„Protocol global pentru
măsurarea profilurilor de
acizi grași ai alimentelor,
cu accent pe monitorizarea
grăsimilor trans provenite din
uleiuri parțial hidrogenate”,
oferă o metodă armonizată la
nivel global pentru măsurarea
grăsimilor trans din alimente.
Acesta va permite țărilor
lumii să evalueze nivelurile
de acizi grași trans (TFA) din
alimente pentru a înțelege
sursele cheie de TFA din dieta

populaţiei, precum și pentru
a monitoriza conformitatea
sau eficacitatea politicii
implementate de OMS.
Acest protocol, dar mai ales
respectarea sa, va contribui
la atingerea obiectivului OMS
de eliminare a TFA produşi
industrial din alimente până în
anul 2023.
Datele oficiale atestă
importanţa capacităţii țărilor
de a colecta date privind
nivelurile de TFA din alimente,
astfel încât să monitorizeze
schimbările în timp și să
urmărească conformitatea
cu politicile naționale. Acesta
este primul protocol de
laborator armonizat la nivel
global și poate fi adaptat
pentru măsurarea nivelurilor
de TFA în aprovizionarea cu
alimente la nivel național.
În cursul acestui an, OMS
îşi propune să organizeze

ateliere de instruire utilizând
noul protocol. Regiunile
și ţările vizate de aceste
planuri îşi vor putea dezvolta
laboratoare şi capacităţi
proprii, ca parte a eforturilor
de reglementare pentru
accelerarea acțiunilor de
eliminare a TFA produşi
industrial.
Aceste măsuri vin ca urmare
a dovezilor existente în
ţări precum Danemarca,
unde, ca urmare a stabilirii
limitei de 2% TFA industriali,
s-a observat o reducere
semnificativă a ratei de
deces cauzate de boli
cardiovasculare şi a faptului
că mare parte a populaţiei
mondiale nu cunoaşte
consecinţele consumului
de TFA asupra sănătăţii,
împiedicându-I în realizarea
alegerilor informate.
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FARMACIA
VERDE

Plante pentru
sănătatea inimii
Inima este un organ vital, care răspunde de aprovizionarea cu sânge și oxigen
a întregului organism, menţinând sănătatea tuturor țesuturilor.
Pentru o inimă sănătoasă și puternică este necesară o alimentaţie echilibrată,
odihnă, relaxare şi activitate fizică. În cazul existenţei anumitor afecţiuni
cardiace, însă, nu doar medicamentele pot susţine funcţionarea sa normală,
ci şi plantele din flora spontană, ce pot fi preparate sub formă de infuzii,
macerate glicerinice, tincturi sau extracte uscate.
Păducelul

(Crataegus monogyna)
este un arbust cu efecte
benefice asupra funcţionării
inimii, precum scăderea
hipertensiunii arteriale (HTA),
ameliorarea aritmiilor şi
palpitaţiilor, îmbunătăţirea
tonusului muscular cardiac.
Este recomandat şi în
afecţiuni cardiace de origine
nervoasă, precum distonii
neurovegetative, dar și în
ateroscleroză. Proprietăţile
plantei scad în timpul
preparării termice, aşadar
se va utiliza sub formă de
tinctură, extract sau macerat
la rece.

Talpa gâştei

(Leonurus cardiaca) este o
plantă utilizată în medicina
tradiţională pentru
afecţiuni ale aparatului
cardiovascular,
datorită
concentraţiei de
alcaloizi, glucozizi
şi heterozide
cardiotonice. Talpa
gâştei are rezultate
pozitive în reglarea HTA,
în insuficienţă cardiacă şi în
protejarea miocardului de
acţiunea radicalilor liberi,
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datorită efectului antioxidant
al compuşilor săi.

Ciuboţica cucului

(Primula officinalis), o plantă
micuţă ce preferă păşunile
montane şi înfloreşte
primăvara, are proprietăţi
tonic-cardiace şi detoxifiante
ale sângelui. Planta este
utilizată ca antiinflamator
miocardic, în cardiopatia
ischiemică, HTA, dar şi în
prevenţia atacului de cord.

Saschiul

(Vinca minor) este o
plantă primăvăratică,
cu efecte terapeutice de
protecţie cardiovasculară
şi cerebrală deopotrivă,

graţie proprietăţilor sale
vasodilatatoare, cicatrizante,
de oxigenare a creierului,
spasmolitice şi hipotensive.
Prin efectul vasodilatator şi
de reglare a HTA, saschiul
contribuie la menţinerea
sănătăţii creierului, prevenţia
aterosclerozei şi a tahicardiei.

Rozmarinul

(Rosmarinus officinalis) este
o plantă mediteraneană,
utilizată încă din antichitate
datorită proprietăţilor
sale antiinflamatoare
şi antioxidante, atât în
alimentaţie, cât şi în
medicina tradiţională,
având efecte multiple, de la
protecţie cardiovasculară
la ameliorarea simptomelor
rinitei alergice şi a astmului.

Extractele de rozmarin
au rol în scăderea
HTA, reglarea
tulburărilor cardiace
prin efectul de
relaxare nervoasă,
ameliorarea
simptomelor anginei
pectorale şi a stărilor
de sufocare, a oboselii
accentuate şi în concentrare.

ANALIZE MEDICALE
EXPLICATE

Hiperuricemia
se tumefiază, iar temperatura
locală creşte, pielea
devine lucioasă, apar
dureri şi dificultate
în deplasare.
Calculii renali
se formează
la nivelul
rinichilor
atunci când
acidul uric
nu poate fi
dizolvat şi
transferat
în urină
şi se
cristalizează.

Valorile
normale
ale acidului uric

Acidul uric este un produs
metabolic rezultat prin
degradarea naturală a
celulelor din corpul uman,
în proporţie de peste 2/3,
restul acidului uric prezent
în organism provenind din
alimentaţie bogată în purine:
organe, carne de vânat şi bere.
Valorile normale de acid
uric sunt între 2,5 şi 7 mg/
dl la bărbaţi şi 1,5 şi 6 mg/
dl la femei, iar atunci când
depăşeşte aceste valori
persoana este diagnosticată
cu hiperuricemie.

Riscurile hiperucemiei

Hiperuricemia poate duce la
apariţia gutei, manifestată
prin acumularea de cristale
de acid uric la nivelul
articulaţiilor piciorului şi
tălpii. Genunchiul, glezna şi
zona din jurul degetului mare

Afecţiuni
asociate cu acid
uric crescut

Hiperuricemia este
o afecțiune metabolică.
Concentrațiile crescute ale
acidului uric se asociază
cu obezitatea abdominală,
hipertensiunea arterială,
dislipidemiile, hiperglicemia.
În diabetul zaharat de tip 2,
hiperuricemia este adesea
prezentă, fiind asociată
sindromului metabolic.
Potrivit unor cercetători,
hiperuricemia se corelează cu
rezistenţa la insulină.
Boala coronariană şi
insuficienţa cardiacă
congestivă sunt asociate
cu hiperuricemia, acidul
uric ar putea fi incriminat în
inflamaţia cronică la nivel
cardiovascular.
Hipertensiunea arterială
este uneori asociată cu
hiperuricemie, datorată
tratamentului antihipertensiv
(diuretice) sau antiagregant
asociat (aspirină).

Insuficienţa renală duce la
incapacitatea rinichilor de a
filtra eficient toxinele, inclusiv
acidul uric, iar acesta se
acumulează în sânge.
Creșterea acidului uric
se asociază cu creșterea
distrucției de nucleoproteine,
care apare în leucemii și
sindroame mieloproliferative
cronice, mielom multiplu,
limfoame (postiradiere),
chimioterapie antineoplazică,
anemie hemolitică, anemie
pernicioasă, psoriazis etc.
Chimioterapia utilizată ca
tratament în cancer implică
degradarea şi moartea
celulelor, acest proces
rezultând în eliminarea
de purine, pe care corpul
le descompune, rezultând
acid uric. Determinarea
acidului uric se recomandă în
monitorizarea tratamentului
citostatic.

RECOMANDĂRI:
Verificați-vă periodic
starea de sănătate!
Dacă descoperiți la
analizele de sânge că
aveți acidul uric crescut,
adresați-vă medicului
dumneavoastră
pentru diagnostic și
recomandările
adecvate.
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Examinarea retinei
și sănătatea vasculară
Cercetările au demonstrat că vasele de sânge din retină sunt o imagine în
oglindă a vaselor mici de sânge din tot corpul. Examinarea retinei poate
oferi astfel informații foarte valoroase despre sănătatea vasculară a
întregului organism.
Dr. Mariana Olingheru, Medic specialist Medicină de Familie, Specialist în Fitoterapie și Apiterapie

Retina și afecțiunile
vasculare

Multe afecţiuni vasculare
precum hipertensiunea
arterială, diabetul zaharat
sau nivelul crescut al
colesterolului avansează lent,
fără simptome şi afectează
vasele de sânge din tot
corpul, inclusiv ale inimii
și ale creierului, ducând la
complicații grave precum
infarctul miocardic, accidentul
vascular cerebral sau
demența vasculară.
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Cercetările au demonstrat
că vascularizația ochiului
are caracteristici comune cu
vascularizația organelor vitale
- inimă și creier – conexiuni ce
pot facilita diagnosticarea
şi tratamentul precoce a
unor patologii vasculare
prin simpla examinare a
retinei.
Există o interacțiune
între factorii de risc
cardiovascular, bolile
cardiovasculare
și existenţa ori
progresia unor afecțiuni
oftalmologice. În timp ce
hipertensiunea arterială
(HTA) crește riscul de
infarct sau chiar de demenţă
vasculară, hipotensiunea
și fluctuațiile crescute ale
tensiunii arteriale sunt factori
de risc pentru glaucom,
iar modificări vasculare
ale retinei pot fi un semnal
de alarmă, la rândul lor,
pentru evenimentele
cardiovasculare.

Examenul fundului de ochi
și sănătatea creierului

Afectarea circulaţiei sangvine
a creierului este una dintre
principalele cauze ale
insuficienței cognitive, ce duce
către degenerare neurologică,
declin cognitiv şi demenţă.
Investigaţiile neurologice

confirmă existenţa unei
patologii sistemice sau
cerebrale vasculare, ce
afectează circuitele cerebrale
implicate în gândire şi
comportament, însă acestea
sunt dificil de efectuat ca
screening de rutină.
Analiza vasculară a retinei,
o investigaţie oftalmologică
clasică, poate fi utilizată ca
alternativă pentru accesul la
informaţii despre sănătatea
vasculară cerebrală.
La persoanele în vârstă,
cu diabet zaharat sau
hipertensiune arterială,
deteriorarea retinei poate
fi legată de probleme de
memorie și alte afecțiuni
cognitive. Examinarea de
rutină a retinei poate oferi
indicii asupra declinului
cognitiv la acești pacienți.
Aceste corelații sunt deosebit
de importante pentru
depistarea precoce a afectării
vasculare a unor organe mai
greu de examinat, cum sunt
creierul și inima.
Examenul fundului de ochi
trebuie să facă parte din
examinarea periodică a
persoanelor care suferă
de hipertensiune și diabet
zaharat.

FAMILIE

Leucemia nu este
o boală rară

Leucemia reprezintă o serie de afecţiuni hematologice maligne, în timpul
cărora măduva osoasă este afectată, iar sângele conţine prea multe celule
albe, leucocite, imature. Leucemia poate fi acută mieloidă sau limfocitară şi
cronică mieloidă sau limfocitară, incidenţa în rândul populaţiei fiind diferită
în funcţie de cele patru tipuri, dar există şi alte forme mai rar întâlnite.
Importanţa tratamentului

În special în cazul copiilor şi al
tinerilor, leucemia reprezintă
una dintre principalele
forme de cancer, cu o
prevalenţă de 33%
dintre cazuri în grupa
de vârstă 0-14 ani, în
perioada 2010-2017,
iar în populaţia
generală leucemia
limfocitară cronică
(LLC) reprezintă
aproximativ 30% din
totalitatea formelor
de leucemii.
Evoluţia acestui cancer
al sângelui este tăcută,
simptomele fiind uşor de
neglijat sau de asociat altor
afecţiuni, însă boala are cele
mai mari şanse de remisie
atunci când diagnosticul este
rapid, iar tratamentul se
implementează prompt. În
România, aproximativ 80%
dintre pacienţii cu LLC sunt
asimptomatici, această boală
fiind mult subdiagnosticată,
iar povara asupra pacienţilor
este una mult mai mare
ulterior.

Simptome şi diagnosticare
Leucemia acută avansează
rapid, iar cea cronică lent, cu
simptome precum: stări de
oboseală accentuată, anemie,
lipsa apetitului şi pierderea

Începerea rapidă a unui
tratament eficient, în funcţie
de forma de leucemie
existentă, este extrem
de important, întrucât
fiecare formă
necesită o abordare
integrată, cu rate de
succes influenţate
de: momentul
depistării, accesul la
tratament, afecţiuni
preexistente.

rapidă în greutate, ten palid,
palpitaţii, febră, transpiraţii
nocturne abundente,
sângerări şi învineţiri la nivel
cutanat, infecţii dese.
Medicul poate identifica
şi alte semne: inflamaţia
ganglionilor limfatici, a splinei
sau a ficatului, iar analizele de
sânge evidenţiază informaţii
esenţiale pentru diagnostic,
de exemplu modificarea
numărului de trombocite.
Demararea tratamentului
corect se va putea realiza în
urma recoltării şi biopsiei
măduvei osoase.

Chimioterapia,
radioterapia şi terapiile
ţintite sunt principalele
forme de tratament ale
leucemiei, ce au ca scop
distrugerea celulelor
leucemice și împiedicarea
dezvoltării ulterioare sau a
multiplicării lor. Tratamente
noi, la care şi pacienţii din
România au acces de câţiva
ani, prin intermediul Centrelor
de Transplant Medular din
Bucureşti, Timişoara şi Târgu
Mureş constau în transplantul
de măduvă osoasă, procedură
ce poate ajuta în eliminarea
chiar şi totală a bolii. Terapiile
inovatoare imunologice sau
celulare precum CAR-T
acreditate la nivel European,
sunt în proces de acreditare
şi rambursare înclusiv în
România, progresul fiind unul
promiţător, însă de durată.

21

FAMILIE

Imunitatea după Covid-19
Ce spun studiile?

Studii recente oferă date îmbucurătoare legate de durata imunizării postCovid-19. Un studiu publicat în decembrie 2020, realizat de echipa Oxford
University Hospitals Staff Testing Group , a avut ca scop clarificarea relației
dintre prezența anticorpilor la SARS-CoV-2 și riscul de reinfectare ulterioară.
Studiul a fost realizat asupra
12.541 de angajați în domeniul
sănătății, din cadrul spitalelor
Oxford University din Marea
Britanie. A fost investigată
incidența SARS-CoV-2
confirmată prin testul PCR, iar
evaluarea inițială a nivelului
de anticorpi a fost realizată
prin analize primare pentru
determinarea nivelului de
anticorpi anti-Spike și teste
IgG împotriva proteinei N.
Participanții la studiu au fost
monitorizați timp de 31 de
săptămâni.

Rezultatele studiului

S-a observat că 223 de
persoane din 11,364 cu
rezultate negative pentru
anticorpi anti-Spike,
au dezvoltat în timpul
monitorizării o infecție
confirmată prin testul PCR,
în vreme ce doar 2 persoane
din cele 1265 care aveau
inițial anticorpi anti-Spike au
contractat din nou virusul.
Participanții care au avut
acești anticorpi anti-Spike
dezvoltați, chiar dacă au
fost ulterior infectați cu
noul coronavirus, au rămas
asimptomatici.

Rezultate similare au fost
obținute și pentru persoanele
care au avut IgG pozitiv
împotriva proteinei N. În
concluzie, după depășirea
infecției cu virusul SARSCoV-2, organismul produce
anticorpi anti-Spike și IgG
pozitiv împotriva proteinei
N, iar riscul de reinfectare
este redus substanțial pentru
următoarele 6 luni.
Acest lucru are implicații
și asupra strategiei de
vaccinare, care poate reprioritiza grupurile și etapele
de vaccinare, pentru a crește
imunitatea populației și
a ajunge mai repede la o
imunitate a majorității, într-o
fereastră mai scurtă de timp.

extinderea lor asupra altor
grupuri de persoane, precum
copii, vârstnici și persoane cu
boli cronice.
Recomandările generale
mențin măsurile de protejare
personală și a celor din jur,
chiar dacă ați trecut prin
Covid-19 și beneficiați de
imunitate naturală pentru o
perioadă de timp. Spălatul
mâinilor, menținerea
distanței sociale și purtatul
măștii rămân reguli de bază,
esențiale pentru siguranța
tuturor.

Mai mult, persoanele care
totuși se reinfectează dar au
aceste mecanisme imunitare
dezvoltate, prezintă forma
asimptomatică a bolii
Covid-19. O limită a studiului
de față este, totuși, faptul
că nu a evaluat și activitatea
celulelor imunitare de tip T,
al căror rol poate fi important
în eliminarea virusului.
Cu siguranță, este nevoie
de studii continue și de

*Alte surse pozitive despre imunitatea după Covid-19:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/media-resources/science-in-5/
episode-18---covid-19---immunity-after-recovery-from-covid-19,
https://www.healthline.com/health-news/how-long-does-immunity-last-after-covid-19-what-we-know,
https://www.medscape.com/viewarticle/944086
i Antibody Status and Incidence of SARS-CoV-2 Infection in Health Care Workers, disponibil la: https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2034545
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Importanţa
igienei orale
O bună igienă orală nu înseamnă doar dinţi
albi şi strălucitori, ci o abordare corectă
asupra sănătăţii întregului organism.

Problemele gingivale provocate de placa
bacteriană pot provoca boli ale aparatului
cardiovascular, iar în cazul persoanelor
care suferă de diabet, HIV, osteoporoză şi
boala Alzheimer rezistenţa la infecţii este mult
diminuată, gingiile şi mucoasa bucală fiind mult mai
expuse riscului de infectare în lipsa igienei adecvate.
În ce constă igiena orală

Medicii stomatologi
recomandă:
Periajul corect al dinţilor,
gingiilor şi interiorului
obrajilor de două ori pe zi,
câte două minute.

1

2

Periajul limbii la fiecare
spălare pe dinţi, din spate
în faţă.

3

Curăţare profundă şi
atentă cu aţa dentară,
zilnic.

4

Clătirea cu apă de gură
antibacteriană, după
periaj.

5

Control periodic la
medicul dentist, de două
ori pe an.

6

O alimentaţie echilibrată,
cu aport scăzut de zahăr
şi crescut de legume şi fructe
proaspete.

7

Evitarea fumatului şi un
consum redus de alcool.

Problemele orale ce pot
apărea, chiar şi în cazul
igienei corecte a cavităţii

bucale, constau în carii,
respiraţie urât mirositoare,
tartru, sensibilitate dentară,
sângerări gingivale,
retragerea gingiilor
(parodontoza), inflamaţii şi
vezicule dureroase, modificări
de culoare şi textură ale
ţesuturilor. Toate acestea
reprezintă motive pentru vizita
la medicul dentist.

De ce este importantă
igiena orală

Mai mult, persoanele care
au o cavitate bucală şi o
dantură sănătoase conferă
avantajul unui proces normal
de masticaţie şi deglutiţie,
contribuie la pronunţie şi
vorbire corectă, precum şi la
evitarea unei cauze pentru
halitoză.
Bacteriile sunt
microorganisme ce fac parte
din flora cavităţii bucale.
Multiplicarea lor necontrolată
datorată alimentaţiei
dezechilibrate şi lipsei igienei
orale poate provoca placă
bacteriană şi tartru.

Implicate
în crearea
plăcii bacteriene,
bacteriile patogene scad
PH-ul, demineralizează
smalţul dentar şi pătrund în
spaţiul periodontal, provocând
inflamaţie şi retracţie
gingivală, ce poate duce la
pierderea dinţilor.
În plus, studiile arată că
bacteriile care provoacă
gingivită şi, mai târziu,
parodontoză, pot pătrunde în
circuitul sangvin, provocând
afecţiuni ale inimii, cheaguri
de sânge şi chiar atac de cord.
Alte probleme de sănătate ce
pot fi evitate prin efectuarea
unei igiene corecte a cavităţii
bucale sunt: complicaţii în
timpul sarcinii şi greutate
mică a bebeluşului la naştere,
hepatită, pneumonie şi
afecţiuni respiratorii cauzate
de bacteriile ce pătrund în
căile respiratorii.
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Testarea genetică în
prevenția cancerului
de sân și ovarian

Ai fost diagnosticată cu cancer de sân, ovarian sau endometrial, sau vrei să afli
dacă ești predispusă la dezvoltarea acestei boli? Testarea genetică te poate
ajuta să primești răspunsurile de care ai nevoie pentru a-ți proteja sănătatea.
Incidența cancerului de sân
• Peste 1.600.000 de cazuri
noi diagnosticate la nivel
global în fiecare an.
• Aproximativ 1 din 8 femei
este diagnosticată cu cancer
de sân, la un moment dat, în
cursul vieții.
• Între 5 și 10% din cazuri sunt
ereditare.

Cancerul de ovar: cifre cheie
• Peste 230.000 de cazuri noi
diagnosticate anual pe glob.
• Aproximativ 20% sunt
ereditare.
• Aproximativ 50% din femeile
cu mutații ale genelor BRCA1
sau BRCA 2 nu au o istorie
familială de cancer de sân
sau de ovar și nu știu că sunt
purtătoare ale unor mutații
care cresc riscul de a dezvolta
aceste tipuri de cancer.

Cancerul ereditar de sân
și ovar

Cancerul ereditar de sân și
de ovar se asociază cel mai
frecvent cu mutații ale genelor
BRCA1 și BRCA2. Aceste gene
funcționează ca supresoare
ale tumorilor. Adică, în
condiții normale, blochează
dezvoltarea cancerului.
Totuși, atunci când aceste
gene suferă mutații, își pierd
funcția și nu mai pot bloca

26

sau împiedica dezvoltarea
tumorală. Pe lângă genele
BRCA1 și BRCA2, mai există
și alte gene legate de aceste
tipuri de cancer, care trebuie
studiate pentru a putea avea o
informație mai cuprinzătoare
decât cea obținută analizând
doar BRCA1 și BRCA2, pentru
a crește gradul de încredere și
siguranță al testului.
Doar 25% din cazurile de
cancer ereditar de sân și de
ovar se datorează mutațiilor
genelor BRCA1 și BRCA2.

Prevenție cu ajutorul
testării genetice BRCA+16
GENES

BRCA+16 GENES este un
test genetic care analizează
o probă de sânge pentru a
verifica 18 gene asociate cu
cancerul ereditar de sân, ovar
și endometru, furnizând o
informație de mare siguranță
cu privire la riscul apariției
acestor tipuri de cancer.
Dacă sunteți purtător al unei
mutații se recomandă să
consultați un specialist pentru
a primi un sfat.

Când este necesară
testarea genetică?

Testul BRCA+ 16 GENES este
indicat:

• Femeilor cu istoric familial
de cancer de sân (feminin sau
masculin) și/sau de ovar.
• Femeilor care au o rudă cu
sindromul cancerului familial.
• Pacienților cu astfel de
cancere, pentru a determina
natura potențial ereditară a
cancerului.
• Femeilor peste 30 de ani
fără istoric familial, pentru
a determina riscul genetic
pentru cancer ereditar de sân
și de ovar, și pentru a evalua
diferite opțiuni preventive.
Rudele de gradul întâi ale
purtătorilor mutației au un
risc mai mare de a fi purtător
și de a dezvolta boala.
Fiecare copil al unui purtător
de mutații are 50% risc să fie
purtător. Pentru fiecare caz în
parte, medicul dumneavoastră
va analiza datele și se va stabili
procedura optimă de urmat.
Experții internaționali
recomandă verificarea genelor
BRCA1 și BRCA2 la femeile
peste 30 de ani în cursul
evaluării medicale de rutină.
Testul BRCA + 16 GENES
poate fi făcut în orice centru
de recoltare SYNLAB din
București și din țară.
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Noi perspective în
boala Alzheimer

Boala Alzheimer, care acum 100 de ani era o boală extrem de rară, a
devenit acum una dintre provocările cele mai temute ale secolului 21, la
nivel global fiind peste 50 de milioane de persoane afectate. Această boală
neurodegenerativă are un început care poate trece cu totul neobservat.
Evoluția ei este marcată prin depunerea progresivă a plăcilor amiloide și
degenerescența neurofibrilară.
În plan cognitiv și comportamental,
acest lucru se reflectă prin
sporirea momentelor de
dezorientare, de pierdere a
amintirilor cu precădere
mai recente, progresând
spre pierderea celor
mai îndepărtate,
dezorganizare, dificultăți
în comunicare și
realizarea sarcinilor
zilnice precum și
schimbări de dispoziție
și tulburări ale somnului.
Cercetările în domeniu vizează
mai multe direcții, unele
concentrându-se pe metode
de identificare a modificărilor
și de diagnosticare timpurie,
iar altele – pe tratarea
adecvată și flexibilă a bolii.
De exemplu, pe lângă
simptomele clasice ale bolii,
s-au identificat modificări la
nivel molecular și biochimic,
precum neuroinflamația,
declanșarea fenomenului de
moarte celulară, disfuncții
mitocondriale, disfuncții la
nivel de metabolism și mai
ales stresul oxidativ cronic,
considerat a fi un prim semn
în debutul insidios al bolii.

Arginina,
o altă cale
de abordare a
bolii Alzheimer

Arginina este un aminoacid
necesar bunei funcționări a
creierului, ca de exemplu a
glandelor hipofiză și pituitară.
Atunci când creierul este
deprivat de arginină, efectele
stresului oxidativ la nivelul
neuronilor capătă amploare.
Un studiu al Universității
Duke a indicat faptul că
anumite celule imunitare care
protejează creierul, pot începe
să consume în mod atipic

arginina,
atunci când
se declanșează
un proces de suprimare a
sistemului imunitar. Studiul,
efectuat pe șoareci, a arătat
că blocarea acestui proces a
prevenit apariția plăcilor tipice
bolii Alzheimer și a pierderii
memoriei. Acest lucru nu
înseamnă că tratamentul
constă în gestul simplu de a
consuma arginină – deoarece
creierul este protejat de
o barieră care nu permite
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Noi perspective în boala Alzheimer - continuare
accesul tuturor elementelor
purtate de sânge, însă cu
siguranță oferă o pistă nouă
de cercetare și abordare a
tratamentelor.

În cazul bolii cu debut tardiv
(după 61 de ani) factorul
ereditar este mai puternic,
însă, în același timp, evoluția

Aminoacizii cu lanț
ramificat de carbon
(BCAA)

Acest termen poate fi
cunoscut sportivilor,
aminoacizii cu
lanțuri ramificate
de carbon
având un rol
important în
creșterea masei
musculare.
Mai puțin
cunoscut este
faptul că acest
tip de aminoacizi
este important
în metabolizarea
glutaminei și
glutamatului la nivelul
creierului și hrănește cu
nitrogen cel puțin o treime
din glutamatul de la nivel
cerebral.
Studii recente asupra
modificărilor metabolice au
descoperit faptul că una din
caracteristicile ascunse ale
bolii Alzheimer este deficiența
de aminoacizi cu lanț ramificat.
Suplimentarea orgaismului cu
BCAA a avut efecte terapeutice
asupra aterosclerozei,
obezității și sindroamelor
metabolice, deocamdată în
studii asupra animelor.

Terapia pe bază de
insulină

Atunci când Boala Alzheimer
are debut precoce,
instalându-se înainte de
vârsta de 61 de ani, se
consideră că este în general
dobândită genetic iar
răspândirea în grupul familial
este de 13%.
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sa depinde de un cumul de
interacțiuni între factorii
ereditari și cei de mediu
(alimentație, stil de viață),
aceștia din urmă având un
impact considerabil. Mai mult,
între cele două tipuri de boli
Alzheimer, s-au observat
diferențe în ceea ce privește
proteinele beta-amiloide,
niște proteine care reprezintă
principalul constituent
al plăcilor amiloide,
responsabile de simptomele
devastatoare ale bolii. În
cazurile debutului tardiv, s-au
constatat markeri inflamatori
și afectarea funcției renale,
ceea ce ajută la o diferențiere
mai clară a celor două tipuri
de forme ale bolii.
Boala Alzheimer cu debut
tardiv este asociată deseori
cu diabetul și hipertensiunea,

fapt mai puțin întâlnit la
cazurile cu debut precoce.
Abordarea diferențiată a Bolii
Alzheimer în funcție de debut
și de afectarea celorlalte
sisteme metabolice, duce la
conturarea unor strategii noi
de tratament. Cercetătorii
au putut identifica
modificări metabolice
asemănătoare celor
produse în diabetul
de tip II sau în
obezitate, ducând
la formularea
ipotezei conform
căreia boala
Alzheimer cu
debut tardiv ar
putea fi o altă
formă de diabet,
„diabetul de tip III”.
Încurajator este
faptul că s-a constatat
prin studii preclinice
și clinice, eficiența
tratamentelor utilizate
în diabet, ateroscleroză
și alte boli metabolice, în
îmbunătățirea funcțiilor
celulare, a funcționării
cognitive și generale a
persoanelor afectate.

Alte direcții de tratament

Studii recente asupra
animalelor și oamenilor au
investigat şi identificat și alte
substanțe care au potențial
în tratarea bolii Alzheimer
cu debut tardiv, precum
tiazolidindiona (cu efect
antidiabetic) și tratamentul
de lungă durată cu curcumină.
Deși rămâne în continuare un
domeniu deschis cercetării,
progresele făcute conturează
abordarea flexbiliă a bolii
Alzheimer pentru a crește
calitatea vieții persoanelor
vârstnice.

ÎNGRIJIRE

Uleiuri esenţiale
pentru congestia
nazală

Congestia căilor respiratorii de cauză virală sau bacteriană apare adesea
ca urmare a unor infecţii: viroze, gripă, sinuzită şi conduce la dificultate în
respiraţie, în simţul mirosului şi al gustului, fiind o cauză frecventă pentru
durere în zona frunţii şi a nasului, dar în spatele ochilor.
Cel mai adesea este
ameliorată cu ajutorul
decongestionantelor nazale
cumpărate din farmacie, însă
acestea se recomandă a fi
utilizate pe termen scurt, din
cauza efectelor adverse, şi pot
interfera cu alte tratamente.
De aceea, remediile naturale
precum utilizarea uleiurilor
esenţiale pot fi o alternativă în
tratamentul congestiei căilor
respiratorii superioare.
Uleiul de eucalipt este unul
dintre cele mai frecvent
utilizate uleiuri esenţiale în
tratarea sinuzitei, datorită
compuşilor săi eterici de tipul
eucaliptolului. Acesta ajută la
purificarea aerului de bacterii
şi alţi agenţi patogeni, susţine
decongestia nazală şi este un
inhibitor natural al tusei.
Uleiul de tea tree are un
puternic efect antiviral,
antibacterial şi antimicronian,
fiind utilizat ca adjuvant
în tratamentul congestiei
nazale şi a rinoreei. Acesta
are şi un efect antiinflamator
local, reducând astfel
inflamaţia mucoasei nazale
şi simptomele asociate:
congestia şi rinoreea.

Uleiul de mentă conţine
mentol, utilizat în mai
multe tipuri de produse
farmaceutice şi naturale
pentru ameliorarea
simptomelor de tipul
congestiei nazale sau a
durerilor în gât. Senzaţia
de răcorire dată de mentol
creează o stare de relaxare
şi de eliberare a căilor
respiratorii.
Uleiul de cimbru este un
puternic antibacterian
şi antiviral acţionând
prin inhibarea factorilor
patogeni de la nivelul căilor
respiratorii, stimulând
eliberarea acestora de mucus
şi circulaţia sangvină. Este
contraindicat femeilor gravide
şi care alăptează.
Utilizarea uleiurilor esenţiale
Pentru eficienţă maximă
în decongestia nazală se
recomandă efectuarea
de inhalaţii cu câteva
picături de ulei esenţial
în apă fierbinte, timp de
maximum 10 minute,
cu ochii închişi,
aplicarea prin masaj
cu ulei esenţial diluat,
picurarea în apa din

vaporizator sau în apa de baie.
Puteţi picura ulei esenţial pe
batiste, aşezate lângă pernă,
pentru un efect emolient şi
decongestionant pe timpul
nopţii.
Atenţionări!
Întotdeauna utilizaţi uleiul
esențial diluat în: apă caldă,
vaporizator sau ulei de bază
de măsline, jojoba, argan sau
macadamia. Nu înghiţiţi decât
uleiuri esenţiale etichetate
cu menţiunea “de uz intern”
şi doar în concentraţia
menţionată în prospect. Dacă
suferiţi de alte afecţiuni,
sunteţi însărcinată sau
alăptaţi nu utilizaţi uleiuri
esenţiale fără avizul medicului
curant.

ÎNGRIJIRE

Remedii pentru
pleoape inflamate

Inflamaţia pleoapelor este un semn al retenţiei de apă în organism, un
simptom comun al alergiilor sezoniere, ori o reacţie adversă a fumatului,
consumului de alcool şi a lipsei somnului, ori a anumitor medicamente.
Dacă observaţi dimineaţa că
aveţi zona din jurul ochilor
umflată, iată ce puteţi face
pentru a remedia rapid situaţia.
1. Compresele reci ţinute
cel puţin 10 minute pe ochi
au efect astringent asupra
vaselor sangvine capilare,
scăzând inflamaţia. Pentru un
efect răcoritor, le puteţi ţine
un timp la frigider sau chiar la
congelator.
2. Hidratarea optimă va
ajuta celulele corpului să
elibereze apa reţinută, aşadar,
dimineaţa beţi cel puţin un
pahar cu apă pentru a ajuta în
drenarea apei din ţesuturi.
3. Teina conţinută de ceaiul
negru şi de cel verde este
un antiinflamator puternic,
având efect asupra inflamaţiei
pleaopelor. Utilizaţi plicuri cu
ceai negru sau verde, înmuiate
în apă caldă şi răcite ulterior,
pe post de comprese, pentru
5-10 minute.
4. Castravetele are, de
asemenea, proprietăţi
antiinflamatoare. Tăiaţi câte
două felii de jumătate de
centimetru grosime, pe care
le puteţi aplica pe ochi, stând
întinşi. Sunt răcoritoare şi vă
vor conferi o stare de relaxare
şi de bine.

Evitaţi formarea edemelor
de la nivelul pleoapelor

Reduceţi consumul de sare.
Sarea favorizează retenţia de
lichide în organism, provocând
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hipertensiune arterială,
umflarea picioarelor, a
gleznelor şi a feţei.
Faceţi mişcare. Activitatea
fizică efectuată zilnic
susţine drenajul lichidelor
şi eliminarea toxinelor
din organism, reducând
inflamaţia. De asemenea,
cel puţin 30 de minute de
mişcare suţinută pe zi vă vor
ajuta să menţineţi o greutate
corporală normală.
Reduceţi consumul de alcool.
Alcoolul are efect inflamator
şi diuretic, favorizând
inflamaţia la nivelul feţei, al
abdomenului şi al picioarelor.
Consumaţi alimente bogate
în substanţe antioxidante şi
antiinflamatoare, precum
fructe, legume, frunze
verzi, turmeric,
ghimbir şi ceai
verde, dar şi
produse
cu un

conţinut ridicat de animoacizi
şi acizi graşi esenţiali Omega
3 şi Omega 6: somon, sardine,
nuci şi alţi sâmburi cruzi.
Încercaţi să dormiţi cel puţin
7-8 ore pe noapte, preferabil
utilizând o pernă pentru a
susţine capul mai sus decât
nivelul inimii.
Evitaţi alergenii: purificaţi
aerul din dormitor, aspiraţi şi
schimbaţi des lenjeria de pat,
eliminaţi sporii de mucegai
şi îndepărtaţi animalele
de companie din camera
în care dormiţi. Curăţaţi
căile respiratorii cu spray
pe bază de apă salină şi, la
nevoie, apelaţi la ajutorul
antihistaminicelor.

ÎNGRIJIRE

Vitamine pentru
sănătatea masculină

Suplimentele alimentare cu vitamine şi minerale sunt recomandate de către
medici şi farmacişti, în diferite situaţii, încă de la naştere. Cel mai cunoscut
exemplu este vitamina D3, care susţine creşterea normală a oaselor şi
funcţionarea sistemului imunitar, printre altele. O mare parte din nutrienţii
necesari sunt preluaţi din alimentaţie, însă în funcţie de factori genetici, stil
de viaţă sau disponibilitatea nutrienţilor, organismul bărbaţilor are nevoi
nutriţionale diferite.
Vitamine versus
multivitamine

Factori precum alimentaţia,
nivelul de activitate sau de
stres, frecvenţa călătoriilor,
consumul de alcool, cofeină
sau tutun, dar şi istoricul de
boli din familie influenţează
necesarul nutriţional al
unui bărbat, uneori existând
deficienţe doar de anumite
vitamine. Un complex de
multivitamine ar putea
acoperi deficienţa sau nevoia
de vitaminele B, în cazul
vegetarienilor sau a bărbaţilor
care consumă alcool în exces,
însă pot provoca supradozaj
din vitamine obţine din
alimentaţie.

Vitaminele şi mineralele
importante pentru bărbaţi
sunt:
- Vitaminele A, C şi E
sunt antioxidanţi, luptând
împotriva stresului
oxidativ şi a procesului
de îmbătrânire celulară,
susţin asimilarea calciului
şi sănătatea sistemului
osteoarticular, a celui
imunitar şi cardiovascular,
sprijină acuitatea vizuală,
metabolismul acizilor graşi şi
sănătatea cutanată;

- Vitaminele B: contribuie
la metabolismul celular,
al aminoacizilor, al
glucozei şi al lipidelor, la
funcţionarea normală a
creierului prin sinteza de
neurotransmiţători şi la
susţinerea nivelului de
energie;
- Vitamina D: reglează
funcţionarea unor glande
hormonale precum tiroida
şi hipofiza, a creierului şi
inimii, dar și a sistemului
imunitar; previne apariţia
rahitismului în procesul de
creştere şi al osteoporozei
după vârsta de 50 de ani;
- Vitamina K: are un
rol esențial în procesul
coagulării sângelui, prevenind
hemoragiile.
În plus, minerale precum fier,
magneziu, mangan, cupru,
seleniu şi zinc au funcţii
diferite şi răspund unor nevoi
de bază ale organismului:
de la susţinerea sistemului
cardiovascular (mangan
şi cupru), la controlul
glicemiei, sinteza proteinelor,
funcţionarea neuronală, un
nivel optim de testosteron
(magneziu), la funcţionarea
sistemului imunitar şi în

metabolismul
celular şi cel hormonal
(seleniu şi zinc).

Avertizări

O discuţie cu medicul de
familie sau cel curant este
importantă înaintea curelor
cu vitamine, întrucât pot
exista interferenţe cu anumite
medicamente şi afecţiuni
preexistente. În plus, trebuie
respectată doza zilnică
recomandată, existând
riscuri de toxicitate în caz de
supradozaj.
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Terapii
alternative
în astm

Astmul bronşic este o afecţiune pulmonară
frecventă, atât la tineri cât şi la persoane
adulte şi în vârstă, fiind uşor de diagnosticat
de către medic. Tratamentul constă în utilizarea
de substanţe pe bază de corticosteroizi, cu rol
bronhodilatator, inhalatoriu sau oral, alături de
antihistaminice, în cazul astmului alergic.
Tratamentul medicamentos
ameliorează inflamaţia
bronhică, permițând
persoanelor afectate să
respire normal, însă scopul
şi rezultatul lor sunt limitate.
Terapiile alternative au rolul
de a controla factorii de risc în
apariţia bolii ori a crizelor de
astm, permiţând o ameliorare
de ansamblu a condiţiei
medicale.

de in, de cânepă şi în nuci, au
proprietăți antiinflamatoare,
fiind benefice şi în cazul
astmaticilor. Cei care nu
sunt alergici la peşte, nuci şi
seminţe pot introduce cantităţi
mai mari din aceste alimente
în dietă. În caz contrar, sunt
recomandate suplimentele de
Omega 3.

Un regim alimentar
sănătos

Flora intestinală este învelişul
viu, protector, al tractului
intestinal, responsabil
pentru menţinerea sănătăţii
întregului organism şi
parte din sistemul imunitar.
Inflamația cronică, ce
afectează căile respiratorii,
se reflectă şi la nivelul
microbiomului intestinal,
al cărui echilibru trebuie
menţinut fie cu ajutorul
probioticelor, regăsite în iaurt,
kefir şi alimente fermentate,
fie cu ajutorul prebioticelor,
alimente bogate în fibre ce
hrănesc flora intestinală:
cereale integrale, banane,
ceapă, usturoi. În cazul unor

Adoptarea unui regim
alimentar bazat pe fructe
şi legume proaspete
furnizează organismului
vitamine şi antioxidanţi
ce susţin funcţionarea
normală a aparatului
respirator, iar fitonutrienţii
cu rol antiinflamator ajută
la scăderea inflamaţiilor
tractului respirator. Studiile
au arătat că nivelurile scăzute
din vitaminele A, C, D şi E sunt
deseori asociate cu cazuri
severe de astm bronşic.
Acizii esenţiali Omega 3, care
se regăsesc în uleiul de peşte,
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Echilibrul florei
intestinale

intoleranţe
alimentare, pot
fi utilizate suplimente
alimentare.

Tratarea fondului depresiv
S-a observat o asociere
între crizele sau cazurile
severe de astm şi existenţa
unui fond depresiv, în primul
rând în cazul tinerilor şi
adolescenţilor. Aceste situaţii
pot fi echilibrate prin sesiuni
de terapie şi mişcare, alături
de suplimentarea surselor
de Omega 3, împreună vizând
restabilirea secreției normale
a neurotransmițătorilor.
Mişcarea prin sport are un
rol esenţial în eliberarea
de endorfine, hormoni ai
fericirii, contribuind, astfel, la
prevenirea apariţiei depresiei
şi a stărilor de frică, dar şi
la îmbunătăţirea funcţiilor
respiratorii şi cardiace.

ÎNGRIJIRE

Piele frumoasă
și sănătoasă,
după 50 de ani
Frumusețea pielii reprezintă o preocupare majoră
pentru femei, iar după vârsta de 50 de ani sunt
recomandate anumite măsuri pe care le puteți lua
pentru a vă simți confortabil în continuare. Pentru
a susține necesitățile pielii în mod adecvat, trebuie
considerate aspecte precum tendința spre uscare,
refacerea mai greoaie a leziunilor, predispoziția la
pigmentare, scăderea elasticității, vulnerabilitatea
mai ridicată la efectele radicalilor liberi.
Iată câteva lucruri pe care le
puteți face pentru o îngrijire
corespunzătoare:

Aspecte generale

1. Mergeţi la control
dermatologic în mod regulat,
deoarece după 50 de ani
crește riscul de a dezvolta
afecțiuni maligne ale pielii.
2. Hidratați-vă, monitorizați și
tratați celelalte probleme de
sănătate care afectează pielea
(diabetul, boli ale rinichilor
etc.).
3. Reduceți obiceiurile care
accentuează ridarea pielii,
precum fumatul.

Sfaturi pentru îngrijirea
tenului

1. Folosiți exfolianți blânzi cu
pielea – evitați produsele cu
microplastice sau particule
care pot irita tenul.
2. Aplicați serumul anti-aging
prin tapare, nu prin frecare
și întinderea pielii. Alegeți
serumuri bogate în retinoide
și vitamina C.

3. Hidratați pielea folosind
produse bogate în acid
hialucronic și glicerină. Dacă
folosiți uleiuri minerale,
aplicați-le pe un ten curat!
4. Pentru a evita ridurile
„de somn”, care apar prin
presarea feței de pernă în
mod repetat, încercaţi să
dormiți cu fața în sus și evitați
pozițiile laterale.

În aer liber

1. Protejați-vă zilnic de soare
(purtaţi pălărie, utilizaţi
cremă de protecție solară
SPF 30)
2. Evitați produsele parfumate
(colonii, cremă, loțiuni,
deoarece contribuie la
uscarea sau iritarea pielii).
3. Evitați expunerea la
temperaturi extreme
(caniculă, ger).

Rutina de îngrijire a
corpului

1. Înlocuiți săpunul de duş
solid cu unul lichid, cremos și
emolient.

2. Folosiți
apă caldă,
nu fierbinte, pentru
a proteja straturile naturale
protective şi a evita uscarea
ale pielii.
3. Înlocuiți lufele sau bureții
aspri de baie cu un material
textil, delicat, care nu irită
pielea.
4. Când ați terminat dușul,
nu vă uscați complet pielea
– mai lăsați un pic de apă,
deoarece, atunci când aplicați
crema de corp, va contribui la
hidratarea pielii.
5. Aplicați cremă de corp fără
parfum, pentru piele uscată,
în cel mult 3 minute de la
ieșirea din duș. Puteți folosi
creme de corp și pe parcursul
zilei, ori de câte ori simțiți că
pielea este uscată.
Nu în ultimul rând, pentru a vă
pune în evidență frumusețea,
luminați-vă privirea. Cum?
Acceptați-vă, iubiți-vă și
zâmbiți din toată inima celor
din jurul dumneavoastră!
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Unghia încarnată
- tratament şi prevenţie

Unghia încarnată reprezintă atât o problemă medicală, datorită implicaţiilor
pentru sănătate, cât şi una estetică. Aşadar, atunci când unghia, cel mai
frecvent, cea a degetului mare de la picior, pătrunde în ţesutul adiacent,
provocând tumefiere, înroşire, durere şi chiar infectare sau creşterea
ţesutului peste unghie, aceasta se află în proces de încarnare.
Cauzele încarnării unghiilor
sunt diferite: de la presiunea
aplicată de încălţăminte
şi şosete prea strâmte,
la igienă defectuoasă sau
modul incorect de tăiere
a unghiilor, leziuni sau
traumatisme anterioare ce
duc la modificarea modului de
creştere a unghiei, şi până la
cauze anatomice, de formă a
degetului, unghiei sau chiar de
poziţie a piciorului în mers.

Tratamentul unghiei
încarnate

Puteţi trata unghia încarnată
acasă, prin: băi calde la
picioare, pentru 15-20 de
minute de 2-3 ori pe zi,
urmate de masarea zonei şi
împingerea ţestului moale în
exterior, astfel încât unghia
să poată creşte fără a intra în
piele. Masajul se poate face
după uscarea zonei, cu ulei
de măsline sau alte soluţii
emoliente cu proprietăţi
antibacteriene şi antifungice,
pentru a preveni dezvoltarea
de ciupercă a piciorului.
Unghia trebuie tăiată drept,
evitând rotunjirea colţurilor,
astfel încât acestea să poată
creşte deasupra ţesutului
şi nu în piele. Tratamentul
poate dura până la câteva
săptămâni, timp în care este
necesară o bună igienă a
picioarelor.
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În cazul în care ţesutul este
deja infectat sau tratamentul
de acasă nu dă rezultate,
este necesară prezentarea
la medic. Intervenţia
poate consta în curăţarea
chirurgicală a ţesutului
afectat şi ridicarea unghiei,
îndepărtarea chirurgicală
parţială a unghiei şi a
ţesutului adiacent, sub
anestezie, şi aplicarea
anumitor substanţe pentru
a da o nouă formă unghiei,
sau, în anumite situaţii, chiar
îndepărtarea totală a unghiei.
După intervenţia chirurgicală
este esențial repaosul şi
purtarea de încălţaminte
deschisă, pentru a permite
vindecarea totală a degetului.

Prevenirea încarnării
unghiilor
Prevenţia este
importantă şi mult
mai uşor de
menţinut, ca
abordare
generală.

Aşadar:
- Unghiile se vor tăia drept,
nu foarte scurt, preferabil
cu cleştele, pentru a evita
creşterea colţurilor sub piele;
- Menţinerea picioarelor
curate şi uscate;
- Realizarea igienei unghiilor
cu instrumente sterile;
- Purtarea de încălţăminte
potrivită şi şosete comode,
care să nu exercite presiune
pe degete;
- Purtarea de încălţăminte cu
protecţie pentru vârf, dacă se
lucrează în zone de risc;
- Verificarea zilnică a sănătăţii
unghiilor şi picioarelor, în
special în cazul existenţei
diabetului.

ALIMENTAȚIE

Cât de important
este micul dejun?

„Mănâncă micul dejun singur, împarte prânzul cu prietenii și dăruiește cina
dușmanilor tăi”. Importanța micului dejun a fost subliniată și transmisă
de-a lungul timpului, chiar și prin vorbe de duh, astfel încât ziua pare de
neconceput fără acesta. Dacă, pentru unele persoane, micul dejun este
regulă de aur, pentru altele, acesta devine opțional sau chiar absent, din
motive de timp, dietă sau altele.

Micul dejun şi masa
corporală

Modul în care structurați
rutina zilnică de hrănire
depinde și de obiectivul pe
care îl aveți. O meta-analiză
a 13 studii în domeniul
obiceiurilor alimentare,
efectuate între 1990 și
2018, ne indică faptul că
luarea micului dejun nu
este neapărat cea mai bună
alegere pentru adulții care
vor să slăbească. Astfel, s-a
constatat că persoanele care
serveau micul dejun luau, în
timp, în greutate cu 0,44 kg
mai mult decât persoanele
care nu serveau micul dejun,
acestea având
un aport

caloric zilnic mai mare decât
cele din urmă.

Tipul de alimente
consumate

Este de reținut faptul că
impactul cel mai mare
asupra greutății îl are tipul de
alimente pe care le consumați
și chiar dacă săriți peste micul
dejun dar mâncați nesănătos,
organismul tot nu va pierde
din greutate.
Printre produsele
recomandate la micul dejun
se numără iaurtul grecesc,
omleta cu legume, cerealele,
avocado sau alte fructe.
Este indicată combinarea
carbohidraților (cereale,
fructe, legume) cu proteine
(lapte, iaurt, nuci).

Orarul meselor

Ora la care serviți miculdejun este la fel de
importantă ca tipul și
calitatea alimentelor
consumate. Studiile au
evidențiat că orarul
fix al meselor a fost
asociat cu o dietă mai
sănătoasă și cu mai
puțină obezitate.
Un alt element
important pentru o
nutriție sănătoasă este

reprezentat de distanța dintre
mese.
Modelul regulat al meselor,
cu mic dejun inclus, cu 2-3
mese pe zi și cu distanță
regulată între mese, care
sa fie de minimum 4 ore - a
evidențiat beneficii deosebite
pentru sănătate, precum:
stimularea metabolismului,
îmbunătățirea ritmului
circadian, reducerea
inflamației cronice, controlul
greutății corporale, rezistența
crescută la stres, echilibrarea
florei intestinale.

Beneficiile micului dejun

Servirea micului dejun
aduce mai multe beneficii
organismului decât sărirea
acestuia: vă ajută să vă
energizați, vă susține
sănătatea inimii, scade
riscul de a dezvolta diabet
de tipul 2 și vă susține
performanța intelectuală,
deoarece creierul este un
mare consumator de energie.
Un alt beneficiu este legat
de faptul că nu veți mai simți
nevoia să ronțăiți pe parcursul
zilei alimente nesănătoase
(patiserie, snacks-uri sau
junk-food) și veți putea
respecta un program regulat
al meselor.

ALIMENTAȚIE

Beneficiile
alimentației
sezoniere

Primăvara avem tendinţa naturală de a ne hrăni
cu produse proaspete, cel mai frecvent cumpărate
din piaţă sau culese din propria grădină. Organismul
se detoxifică şi solicită toate aceste legume cu frunze
verzi: spanac, urzici, untişor, leurdă şi multe altele. Totuşi,
în orice anotimp ne-am afla, alimentaţia sezonieră este
extrem de importantă, aducând multiple beneficii atât pentru
sănătate, cât şi pentru mediul înconjurător.
Bogăţie de fitonutrienţi şi
gust

Produsele sezoniere conţin
o cantitate mai mare de
vitamine, minerale şi
fitonutrienţi decât cele
consumate în alte anotimpuri
decât cel natural de creştere
şi recoltare. Legumele
cu frunze verzi sunt mai
bogate în vitamina C, folaţi
şi betacaroteni atunci când
sunt cultivate primăvara şi
consumate la scurt timp de
la recoltare, iar nutrienţii se
pierd cu cât sunt păstrate
mai mult timp în depozite
sau chiar în frigider. Gustul
este cu atât mai intens cu
cât fructele şi legumele sunt
consumate în sezon.

Mai puţine substanţe
nocive

Atunci când fructele şi
legumele sunt cultivate în
afara sezonului lor natural,
marii fermieri utilizează
proceduri şi substanţe de
creştere care să accelereze
şi să securizeze procesul

de coacere. De asemenea,
sunt utilizate o serie pelicule
comestibile care le asigură
prospeţimea pe termen
lung. Alimentele de sezon,
pe care le găsim în piaţă la
mici agricultori, neregulate
şi neuniforme, care cel mai
adesea se termină odată cu
trecerea într-un alt anotimp,
nu trec prin procesele
tehnologice amintite mai
sus, fiind mai curate şi mai
proaspete.

Susţin nevoile nutriţionale
ale organismului
Fiecare anotimp vine cu o
serie de provocări pentru
organism. Toamna şi iarna
sunt necesare vitaminele
A, C, D şi E, iar citricele şi
rădăcinoasele sunt bogate
în astfel de substanţe.
Primăvara are loc procesul
natural de detoxifiere şi ce
poate fi mai potrivit decât
plantele cu frunze verzi, pe
care le găsim din belşug în
piaţă? Vara îşi fac loc fructele,
pentru a ne hidrata şi a ne

oferi protecţia antioxidantă şi
antiiflamatoare a vitaminelor,
mineralelor şi fitonutrienţilor.

Contribuie la reglarea
microbiomului

Flora intestinală este parte
din sistemul imunitar, iar
microbiomul reacţionează
şi se adaptează la hrana pe
care o primeşte. Cerealele,
fructele şi legumele proaspete
sunt bogate în nutrienţi
antioxidanţi, antiiflamatori
şi prebiotice, toate acestea
contribuind la sănătatea
microbiomului intestinal.

Mai bine pentru mediu

Produsele sezoniere
provin cel mai frecvent din
surse locale şi au nevoie
de transport şi procesare
chimică minimale. Astfel,
beneficiul este dublu: oamenii
şi mediul sunt deopotrivă
fericiţi.
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Cele mai bune
surse de Omega 3
- uleiurile de pește, in și cânepă

Beneficiile acizilor graşi esenţiali Omega 3 pentru sistemul cardiovascular,
dar şi pentru sănătatea creierului şi scăderea riscului depresiv rezidă în
proprietăţile sale puternic antiinflamatorii. Întrucât corpul uman nu îi poate
produce singur, ei trebuie obţinuţi din alimentaţie, iar sursele de acizi graşi
Omega 3 sunt atât animale, cât şi vegetale. Care este, însă, cea mai bună
sursă de Omega 3?
Uleiul de peşte

Uleiul de peşte, în special
cel provenit din peşte gras,
sardină, macrou, hering şi
somon, conţine atât DHA
(acid docosahexanoic), cât şi
EPA (acid eicosapentanoic),
cele două tipuri de Omega
3 cu beneficii directe
asupra sănătăţii sistemului
cardiovascular, în special prin
scăderea trigliceridelor.
În privinţa sănătăţii mentale,
uleiul de peşte are efecte
pozitive în depresie,
schizofrenie şi în dezvoltarea
cognitivă a copiilor.
Se recomandă consumul de
minimum 500 de grame de
peşte pe săptămână, însă,
întrucât această cantitate
este rareori respectată, sunt
necesare suplimentele de
ulei de peşte. În acelaşi timp,
concentraţia de DHA şi EPA
variază în funcţie de peşte
sau în funcţie de tipul de
supliment alimentar.
Dintre riscurile ce pot veni
odată cu consumul ridicat
de peşte ori de ulei de peşte
se numără nivelul crescut
de mercur şi alte metale
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grele, precum şi cantitatea de
microplastice din carnea de
peşte. Ideal este consumul de
peşte de dimensiuni reduse,
din surse sigure.

Uleiul de in

Este extras prin presare la
rece din seminţele de in şi
conţine, acid gras Omega
3 de tip ALA (acid alfa
linoleic), fiind benefic şi în
tratamentul simptomelor
gastrointestinale, precum
diaree şi constipaţie, alături
de beneficiile generale ale
Omega 3. Acesta poate fi
utilizat de către persoanele
alergice la peşte şi fructe
de mare, însă cantitatea
necesară este mai mare decât
cea în cazul uleiului de peşte.
Dezavantajul uleiului de in,
faţă de cel de peşte constă
în absenţa DHA şi EPA,
ce trebuie obţinute prin
conversia enzimatică
a acidului alfa
linoleic la nivelul
organismului, iar
acest lucru se
desfăşoară cu
dificultate şi doar
într-o mică măsură.

Uleiul de cânepă

Uleiul de cânepă provine din
seminţele plantei de cânepă,
fiind diferit de uleiul CBD,
extras din părţile aeriene ale
plantei. Uleiul din seminţe de
cânepă conţine o cantitate
considerabilă de ALA şi un
raport Omega 6:Omega 3
între 2:1 şi 3:1, considerat cel
mai bun raport pentru o dietă
sănătoasă. Uleiul de cânepă
conţine şi alte substanţe cu
puternic efect antiinflamator
şi antioxidant, ce contribuie
la sănătatea cardiovasculară,
fiind considerat una dintre
cele mai bune şi sigure surse
de Omega 3.

REȚETE
DE SEZON

Turmeric
- rădăcina miraculoasă

Turmericul este recunoscut în
cultura asiatică pentru proprietăţile
sale curative şi pentru culoarea sa
portocaliu intens, fiind utilizat de secole
atât în alimentaţie, cât şi în medicină. Substanţa activă este curcuma,
recomandată în afecţiuni precum cancer sau depresie datorită proprietăţilor
sale antioxidante şi antiinflamatoare.
Beneficiile pentru
sănătate ale curcumei

1. Ameliorează durerea
provocată de artrită –
datorită efectelor sale
antiinflamatoare, inflamaţia
de la nivelul articulaţiilor este
diminuată şi, odată cu ea şi
durerea resimţită în urma
tratamentului cu suplimente
alimentare pe bază de
turmeric.
2. Efectul hepatoprotector
al curcumei se datorează
abilităţilor sale antioxidante,
ce susţin funcţionarea

normală a ficatului şi îl
protejează împotriva efectelor
toxice ale medicamentelor.
3. Susţine digestia datorită
efectelor antiinflamatoare şi
antioxidante. Studii recente
testează efectele turmericului
în tratamentul sindromului
intestinului iritabil, acesta
având capacitatea de a proteja
împotriva permeabilităţii şi
inflamaţiei intestinale.
4. Efectele protectoare
antitumorale ale curcumei
au fost observate în studiile

Apã de turmeric
Ingrediente:
- 80 gr rădăcină turmeric
- 8 linguri zahăr brut
- apă plată

Cum se face:
Faza 1: într-un borcan puneţi 3 linguri de turmeric ras, 3 de zahăr şi 3
căni de apă, dizolvaţi zahărul şi lăsaţi la interior timp de 3 zile, acoperit
cu material textil. Lichidul va începe să fermenteze uşor. În zilele 4 şi 5
mai adăugaţi câte 1 lingură din fiecare. Amestecaţi zilnic.
Faza 2: într-o sticlă de 1 litru, puneţi ½ din conţinutul strecurat din
borcan, 3 linguri de turmeric ras, 3 linguri de zahăr şi 3 căni de apă.
Păstraţi acoperit cu material textil, la interior. Amestecaţi zilnic. După
5-7 zile veţi puteţi consuma apa de turmeric – o băutură răcoritoare şi
probiotică, acidulală natural prin fermentaţie.

privind cancerul pancreatic,
colorectal sau de prostată.
5. Protejează sănătatea şi
funcţiile creierului datorită
capacităţii sale de a susţine
producţia unui hormon
de creştere de la nivelul
creierului, responsabil pentru
crearea de noi neuroni.
6. Turmericul protejează inima
şi vasele de sânge graţie
capacităţii sale de a reduce
hipertensiunea şi colesterolul
LDL. Curcuma susţine
funcţia endoteliului, învelişul
vaselor sangvine responsabil
pentru reglarea tensiunii
şi prevenirea formării
cheagurilor.
Extractul standardizat de
curcuma este cel mai eficient,
cantitatea de substanţă activă
din rădăcina de turmeric
fiind de doar 3%. Absorbţia
sa în sânge este îmbunătăţită
de piperină, iar majoritatea
suplimentelor alimentare
pe bază de curcumă conţin
această substanţă din piper
negru.
Atenţionări: curcuma
subţiază sângele şi poate
produce contracţii.
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Grădinăritul
- beneficii pentru sănătate

Grădina simbolizează viaţa, creşterea, fertilitatea, în acelaşi timp fiind un loc
al muncii fizice, epuizantă, dar reconfortantă. Să vezi roadele muncii tale, ale
atenţiei oferite plantelor, chiar şi în balcon, a devenit în ultimii ani o formă de
terapie în tratarea anxietăţii şi a depresiei, grădinăritul fiind recunoscut şi ca
un tip de mişcare fizică, ce aduce propriile beneficii asupra organismului.
De ce grădinărim?

Pentru că este un mod de a ne
elibera de stres şi anxietate,
fie prin exerciţiul fizic, pe
care îl efectuăm atunci când
activitatea are loc în grădină,
fie prin gândurile pozitive
îndreptate către noua
activitate, dacă se
desfăşoară în balcon.
Studiile arată
că grădinăritul
contribuie
la scăderea
nivelului de
cortizol, hormon
al stresului, din
sânge într-o
măsură mai mare
decât o sesiune de
lectură în linişte,
persoanele care
grădinăresc având o
dispoziţie mai bună decât
cele din grupul de lectură.
Îngrijirea plantelor este
recomandată persoanelor care
suferă de anxietate şi depresie,
simptomele fiind mult
ameliorate, cu efecte benefice
asupra sănătăţii mentale pe
termen lung.
Sentimentele pozitive, de
conectare cu natura şi de
creare a unor noi zone verzi,
viitoare habitate naturale
pentru păsări şi insecte,
ce îmbunătăţesc calitatea
aerului, ajută la diminuarea
sentimentului de vinovăţie şi

57

anxietate raportate la impactul
negativ al omului asupra
mediului.

Pentru că activitatea în aer
liber, preferabil la soare, ajută
organismul să sintetizeze
vitamina D, esenţială
pentru sănătatea sistemului
osteomuscular şi pentru
funcţionarea sistemului
imunitar, ce contribuie şi
la scăderea riscului de
dezvoltare a anumitor tipuri de
cancer. În plus, grădinăritul,
ca formă de activitate fizică,
ce are loc în timpul săpatului,

plantării sau transplantării
unui copac, al cosirii,
tonifiază mai multe grupe de
muşchi, ajută organismul să
ardă calorii, prevenind atât
acumularea de kilograme în
plus la vârste adulte, cât şi
creşterea în greutate la
copii şi fiind un factor
de îmbunătăţire a
calităţii somnului.
Pentru că
grădinăritul poate
fi practicat în
grup, contribuie
la crearea
şi întărirea
relaţiilor între
membrii de vârste
diferite ale unei
familii, şi chiar ale
unei comunităţi şi la
împărtăşirea pasiunilor
şi cunoştinţelor. În plus,
grădinăritul susţine creşterea
şi dezvoltarea neuronală
şi încetineşte procesul de
degradare a creierului la
vârstnici.
Atenţie! Purtaţi echipament
de protecţie: pălărie, haine
care să acopere întregul
corp şi mănuşi, hidrataţi-vă
suficient şi asiguraţi-vă că
cei mici sunt supravegheaţi
atunci când lucrează cu
obiecte ascuţite sau cu
substanţe chimice.

Uită de colici!

Administrare
ușoară
și măsurare
corectă

Calmează colicile bebelușilor
Calmează crampele abdominale
Ajută la eliminarea gazelor
Aromă de portocală
Pipetă din plastic ușor de folosit
NU conține zahăr, alcool, coloranți

Infacol este un dispozitiv medical.Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
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MIȘCARE

Exerciții pentru
articulații fără dureri
Durerea articulară, inflamaţia şi rigiditatea în mişcări,
alături de o stare constantă de oboseală sunt semne
ale unei posibile artrite reumatoide (RA), cu
impact negativ asupra calităţii vieţii. Există,
însă, o serie de exerciţii care vă pot ameliora
simptomele şi reda mobilitatea.
Plimbările

Reprezintă un tip de mişcare
fizică uşoară, ce poate
fi adaptată în funcţie de
starea de spirit, de locul sau
gradul durerii. Mersul pe
jos contribuie la scăderea în
greutate şi la menţinerea unui
tonus muscular bun, mai ales
atunci când sunt antrenate şi
grupele de muşchi din partea
superioară a corpului, prin
exerciţii de rotiri ale braţelor
sau trunchiului. Mersul poate
menţine sănătatea inimii şi
densitatea osoasă.

Înotul

Apa este un mediu bun
pentru exerciţiile uşoare
de aerobic şi înot, întrucât
susţine greutatea corpului şi
conferă alinare articulaţiilor.
În plus, înotul contribuie la
îmbunătăţirea stării de bine, a
calităţii somnului şi a sănătăţii
generale.

Yoga şi Tai chi

Artrita reumatoidă poate
afecta simţul de coordonare,
echilibru şi postura corpului.
Genunchii par că nu mai
răspund la comenzi şi uneori
cedează. Aşadar, atât yoga,
cât şi forma uşoară de arte
marţiale Tai chi, contribuie
la o mai bună conştientizare

a poziţiei corpului,
prin acţionarea
în mod special
a articulaţiilor
şi întinderea
musculaturii,
producând o stare
de relaxare şi o mai
bună flexibilitate a
articulaţiilor.

Exerciţii de forţă

Exerciţiile pentru întărirea
musculaturii de tipul ridicării
de mici greutăţi sau a celor
cu benzi elastice, combinate
cu aerobic uşor contribuie la
menţinerea masei musculare,
mai ales atunci când, după
vârsta de 70 de ani aceasta
începe să scadă. Aerobicul
poate îmbunătăţi rezistenţa
musculaturii şi capacitatea
de susţinere a greutăţii
corporale.

Ciclism

Ciclismul este o formă de
mişcare ce nu pune foarte
mare presiune pe articulaţii,
iar mişcarea oscilatorie poate
ameliora durerile provocate
de artrita reumatoidă. În
acelaşi timp, există riscul
de cădere, prin pierderea
echilibrului, aşadar este
necesară o bună stabilitate a
bicicletei, iar dacă nu ştiţi să

mergeţi cu bicicleta, utilizaţi
doar echipamente medicale
ce pot fi ajustate şi au o bază
solidă.
Mişcarea fizică este esenţială
pentru sănătatea aparatului
muscoloscheletal, pentru a vă
conferi energie pe parcursul
zilei şi o stare de bine,
pentru controlul greutății şi
îmbunătăţirea echilibrului,
în timp ce sedentarismul
va înrăutăţi simptomele
atritei. Discutaţi cu medicul
dumneavoastră şi stabiliţi
împreună un program de
activităţi adaptat condiţiei
dumneavoastră fizice.
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LA DRUM
CU ALPHEGA

Redescoperind
natura, la
grădina
botanică
Dacă anul trecut am văzut copacii
înmugurind, înverzind şi înflorind de la
geam şi am simţit aromele primăverii din
balcon sau din curte, iar cei mai îndrăzneţi
au ales străzile pustii pentru a se plimba
sau a alerga, iată că avem din nou şansa de a fi în
mijlocul naturii, atunci când ea renaşte. Putem, astfel, avea o experienţă
plenară de cunoaştere, descoperire şi bucurie în parcuri şi în grădinile
botanice din ţară.
Bucureştiul verde

Călătoria noastră începe
în Bucureşti, unde suntem
întâmpinaţi de Grădina
Botanică “Dimitrie Brândză”,
infiinţată în 1860, la iniţiativa
doctorului Carol Davila. În
1884 grădina a fost mutată şi
amenajată în spaţiul actual,
din Cotroceni, de către
botanistul român Dimitrie
Brândză şi arhitectul peisagist
belgian Louis Fuchs. Grădina
a fost inaugurată, abia în 1891,
după ridicarea şi popularea
serelor, şi refăcută după
fiecare din cele două războaie
mondiale.
În perioada 1960-1978 grădina
botanică din Bucureşti este
reorganizată, se construiesc
noi sere şi se inaugurează
Muzeul Botanic, într-o
clădire proiectată în stil
brâncovenesc.
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Gradină Botanică din
București este amenajată
pe sectoare: decorativ, al
plantelor rare, al florei
mediterane, Grădina Italiană,
al florei din România, Grădina
Istorică, şi alte zone unde
vă puteţi plimba pe alei
pietruite, urca pe un deal ce
conferă o privelişte frumoasă
asupra grădinii sau odihni pe
băncile adăpostite sub arborii
înalţi. Grădina Botanică din
Bucureşti vă va încânta în
orice anotimp, cu bogăţia
plantelor şi explozia de
culoare.
Tot în Bucureşti puteţi vizita
Serele din Parcul Drumul
Taberei, cu o programare în
prealabil, întrucât accesul se
face cu ghid. Serele reprezintă
şapte pavilioane expoziționale,
sunt un proiect recent

inaugurat şi adăpostesc
plante provenite din zone
tropicale, mediteraneene,
deșertice și ecuatoriale,
însumând peste 300 de specii.

Moldova

La Iaşi, în anul 1856 era
înfiinţată Grădina Botanică
“Atanasie Fătu”, prima din
România, pe Dealul Copou,
acolo unde o găsim şi astăzi.
Grădina vă aşteaptă cu
cele aproape 90 de hectare
de vegetaţie endemică,
mediteraneană, tropicală şi
exotică, un complex de sere,
rosarium, dendradium, un
bazin cu o multitudine de
specii de nuferi, un lac natural
şi multe expoziţii de flori. Veţi
mai putea vizita la grădina
botanică din Iaşi un herbar şi
un muzeu cu eşantioane de
fructe, seminţe şi mostre de

diferite esenţe lemnoase,
precum şi o secţie destinată
persoanelor cu dizabilități
de vedere, unde speciile
de plante, bogate în uleiuri
eterice, sunt prevăzute cu
explicaţii în alfabetul Braille.
La Galaţi, aproape de faleza
Dunării, se află Complexul
Muzeal de Ştiinţele Naturii, în
cadrul căruia a fost infiinţată, în
anul 1990, o frumoasă grădină
botanică, ce cuprinde câteva
mii de specii de plante, din flora
tropicală şi subtropicală, peste
200 de specii de trandafiri şi
chiar o micuţă grădină japoneză
cu cascadă, nuferi şi lampion,
unde veţi găsi si o sumedenie
de broaşte ţestoase. Grădina
Botanică din Galaţi a adus
laolaltă coniferele din pădurile
de munte, ce pot fi acum vizitate
pe malul Dunării, la fel ca alte
specii rare, protejate de lege.

Oltenia

În Craiova veţi găsi Grădina
Botanică “Alexandru Buia”,
înfiinţată în anul 1952 şi
organizată sub forma unui
parc primitor şi deschis
explorării naturii urbane. Aici
se află plante ornamentale,
exotice, nord-americane,
arbuşti şi chiar plante
medicinale, un sector al
serelor cu plante suculente,
tropicale si subtropicale.
În zona centrală a grădinii
botanice este un lac
ce găzduieşte
plantele
acvatice şi
diferite
specii de
păsări,
iar aleile
şerpuitoare
ce trec pe
sub arborii
bătrâni invită
la plimbări
relaxante.

Banat

Parcul Botanic din
Timişoara este, la origini,
un parc dendrologic, pentru
ca, între anii 1966 si 1990 aici
să fie plantate peste 1650 de
specii de plante, arbuşti şi
arbori, din flora specifică mai
multor zone ale lumii. Aşadar,
vă puteţi plimba prin parc şi
descoperi natura specifică
zonei mediteraneene, a
Americii, a Asiei, pe lângă cea
a României.

Transilvania

Grădina Botanică “Alexandru
Borza” din Cluj-Napoca este
una dintre cele mai frumoase
din ţară şi are un istoric
îndelungat, care începe în
anul 1872, odată cu înfiinţarea
Universităţii Franz Josef din
Cluj. Treptat, terenul cultivat
fiind extins şi amenajat
splendid. Se construieşte
Turnul de Apă, care va
alimenta pentru multe decenii
sistemele de irigaţii ale
grădinii. Aici se află o
frumoasă Gradină
Japoneză,
amenajată
în stil
tradiţional
japonez, cu
specii de
plante din
Extremul
Orient,
un lac în
mijloc, podeţe
curbate, felinare

din piatră şi o poartă sacră;
o Grădină Romană, cu plante
mediteraneene şi vestigii
romane, un Rosarium cu zeci
de specii de trandafiri şi multe
alte plante în aer liber şi în
sere. O minunăţie prin care
vă puteţi plimba chiar şi o
jumătate de zi.
La Grădina Botanică “Vasile
Fati” din Jibou veţi găsi
nu doar numeroase plante
indigene şi exotice în aer liber
şi în celebrele sere sferice,
cât şi o Grădină Japoneză
cu arhitectură specifică, iar
în capătul de sus al dealului
pe care se întinde, un parc
zoologic cu mistreţi, căprioare
şi cerbi.
Oraşul Târgu Mureş ascunde
o mică bijuterie, în curtea
Universităţii de Medicină
şi Farmacie, accesibilă pe
bază de programare, pentru
grupuri de copii, tineri şi
specialişti în domeniu, fiind
dedicată cercetării. Aici se
află un parc dendrologic, o
secţiune de plante medicinale,
unde studenţii îşi desfăşoară
lucrări practice şi un sector
cu plante rare.
* Accesul în sere şi muzee poate
fi afectat de condiţiile speciale
impuse pentru prevenirea
răspândirii virusului SARS-CoV 2.

61

