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Fecioara cu părul de grâu
În iulie se trăieşte din plin, cu sufletul deschis şi gata să zboare 
spre cele mai înalte piscuri atinse de visare. Acolo se întrece cu 
norii şi scrie pe file de albastru cele mai îndrăzneţe idei. Orice 
fărâmă de viaţă din noi e în floare, e la apogeu, zvâcneşte de 
sub aripi protectoare şi se colorează din ce în ce mai aprins, 
precum macii atinşi de văpaie, pentru ca, mai apoi, asemenea 
acestora, să¬-şi modeleze strălucirea în dâre de lumină ceva 
mai pale. Fiecare-şi lasă visele la vatră, s-atingă pământul cu 
picioarele, când clocotul amiezii nu mai este la fel de-nfuriat şi 
ploaia de Sfânt Ilie spală gândurile abătute. De aceea e mândră 
şi frumoasă vara, ca o fecioară cu părul de grâu şi râs nestăpânit, 
rochia de câmpuri verzi - stropite cu flori - şi ochi de toate culo-
rile; e vântul cald sau câteodată chiar dogoritor, blând şi răcoros 
sau rece, furtunos, cu alge în barbă; e, înainte de toate, viaţa în 
splendoarea ei, în fuga pentru orice clipă de bucurie care vrea să 
înflorească într-o dimineaţă tăcută.    

Luisa Maria Ţuculeanu
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Peptidele natriuretice  
responsabile de tensiunea  
arterială crescută  
pe timp de noapte? 

cardiologie

Oserie de studii publicate recent în Jurnalul Colegiului American de Cardiologie de către 
cercetătorii de la Universitatea Alabama din Birmingham descriu motivele care stau la 
baza nivelurilor scăzute de peptide natriuretice la indivizii obezi. 

NP sunt hormoni benefici produși de inimă, responsabili de reglarea tensiunii arteriale și a 
sănătății cardiovasculare și metabolice generale a oamenilor. Acest studiu abordează, de 
asemenea, modul în care perturbarea ritmului de zi cu noapte sau diurn al acestor hormoni 
contribuie la o sănătate cardiovasculară scăzută la persoanele obeze.

Obezitatea este asociată cu un risc mai mare de hipertensiune arterială și cu rezultate cardio-
vasculare slabe. Tensiunea arterială ridicată noaptea este observată frecvent la persoanele 
obeze, care pot duce la accident vascular cerebral, insuficiență cardiacă, atac de cord și 
moarte cardiacă. Motivele afectării acestui ritm al tensiunii arteriale zi-noapte nu sunt bine 
înțelese, dar oamenii de știință cred că NP-urile ar putea fi un motiv din spatele acestui fapt.

„Toți hormonii din corpul uman au un ritm zi-noapte”, a spus Vibhu Parcha, MD, cercetător 
clinic în Divizia de Boli Cardiovasculare și primul autor al ambelor studii. „S-a emis ipoteza că 
și hormonii NP ar trebui să aibă acest ritm, dar acest lucru nu a fost încă demonstrat la oameni. 
Studiul nostru clinic a evaluat ciclul de 24 de ore al hormonilor NP și l-a comparat cu ciclul 

de 24 de ore al tensi-
unii arteriale. De 
asemenea, am stu- 
diat modul în care 
aceste cicluri diferă 
între indivizii slabi 
și cei obezi și am 
studiat raționamen- 
tul din spatele de ce 
indivizii obezi expe-
rimentează niveluri 
mai scăzute de NP. "

După un studiu clinic 
riguros pe indivizi să- 
nătoși, cercetătorii 
au descoperit că hor- 
monii NP au un ritm 
zi-noapte cu niveluri 
mai ridicate după-
amiaza și niveluri 



mai scăzute noaptea, care este similar ciclului de 24 de ore al tensiunii arteriale. Cu toate 
acestea, cercetătorii au descoperit că relația dintre NP și tensiunea arterială nu funcționează 
la fel la persoanele obeze, ducând la tensiune arterială mai mare pe timp de noapte, sănă-
tate cardiovasculară slabă și un risc mai mare de rezultate cardiovasculare slabe. Producția 
scăzută de NP combinată cu o eliminare relativ mai mare a NP din sistemul unui individ obez 
duce la niveluri de circulație scăzute ale acestor hormoni benefici, care ar putea fi motivul 
deficienței NP.

„Este pentru prima dată când vedem că NP-urile, ca și alți hormoni, au un ritm de 24 de 
ore”, a declarat autorul principal Pankaj Arora, MD, medic în Divizia de Boli Cardiovasculare 
a UAB. „Aceste studii ne oferă o mai bună înțelegere a NP-urilor și a raționamentului din 
spatele deficitului de NP la persoanele obeze. Avem acum un medicament aprobat de FDA 
(LCZ696) care îmbunătățește nivelurile circulante de NP. Acest medicament este considerat 
un tratament de primă linie pentru inimă și poate fi utilizat pentru creșterea nivelului de NP."

Arora a adăugat că acest medicament ar putea viza în mod specific PN și tensiunea arterială 
dacă este administrat la momentul potrivit al zilei și ar putea controla hipertensiunea cu 
precizie. Oamenii de știință cred că aceste descoperiri încurajează utilizarea unei abordări 
cronofarmacoterapice de precizie condusă fiziologic pentru a îmbunătăți profilul tensiunii 
arteriale zi-noapte la persoanele obeze.

Sursa: medicalxpress.com
Foto: Meine Reise
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Diversificarea  
alimentației la copiii  
cu dermatită atopică
Autor: Dr. Lavinia Rusu, medic specialist pediatrie la Policlinica 
Providenţa
 www.providentamedical.ro

Diversificarea alimentației la copii cu derma-
tită atopică respectă principiile clasice 
ale diversificării, cu unele particularități în 

funcție de caz.

1. care sunt principiile diversificării la copiii 
cu dermatită?
Inițierea diversificării NU  se face înainte de 17 
săptămâni (4 luni și 1 săptămână) și nu mai târziu 
de 26 de săptămâni (6 luni și 2 săptămâni).
Durata optimă recomandată pentru alimentația 
exclusivă la sân este de 6 luni, cu prelungirea aces-
teia până la 2 ani. După vârsta de 6 luni, alimen-
tația la sân sau cu FL nu mai este suficientă: aport 
caloric insuficient, nevoi proteice crescute, aport 
insuficient de fier și zinc, deficit de vitaminele A și D.
La copiii cu dermatită atopică se respectă princi-
piile clasice ale diversificării, cu unele particularități 
în funcție de caz.

2. când și cum se introduc alimentele cu 
potențial alergen în alimentația copilului cu 
dermatita atopică?
Cum bine știm,  alimentele cu risc alergenic 
crescut sunt:
• albușul de ou;
• laptele de vacă/capră;
• peștele;
• căpșunele, fragii, murele, zmeura, kiwi;
• oleaginoasele (alune, arahide, migdale, nuci);
• mierea de albine;
• ciocolata, dulciuri concentrate,
• carnea grasă de porc, oaie, alimente grase, prea 
condimentate, prăjeli, maioneze, sosuri, tocături, 
afumături, murături, varză acră;
• conopidă, mazăre, fasole;
• cerealele cu gluten (grâu, secară, ovăz, orz).

Foarte important, diversificarea alimentației se 
începe la sugarul sănătos, fără nicio urmă de boală. 
Se introduce un singur aliment nou o dată, pentru a 
testa toleranșa copilului la acesta, iar durata diver-
sificării se recomandă  să fie de 3 zile. Se începe 
cu cantități mici și se va merge progresiv până la 
înlocuirea completă a unei mese de lapte.
Astfel, dacă apar tulburări digestive (diaree, vărsă-
turi) sau reacții alergice (urticarie, umflături, tuse, 
dureri abdominale, mâncărimi, irascibilitate, curge 
nasul, respirație deficitară), se revine la alimentația 
de dinaintea îmbolnăvirii, diversificarea reluân-
du-se după însănătoșire, în cantități mult mai mici.
Conform ultimelor studii, toți alergenii se introduc 
înainte de 1 an, inclusiv albușul de ou.
Se va evita introducerea precoce a glutenului sub 
4 luni, cât și introducerea tardivă peste 7 luni. 
Introducerea  făinoaselor cu gluten (grâu, orz, 
secară) se face după ce copilul s-a obișnuit cu cele 
fără gluten (orez, porumb) și după vârsta de 6 luni.
Sunt controversate, de asemenea, și administrarea 
de banane, căpșuni, zmeură sau kiwi (toate cu un 
conținut vitaminic și de minerale bogat, dar cu 
potențial alergogen). Unii medici, le recomandă 
după vârsta de 1 an.
Deoarece dermatita atopică este o boală alergică, 
este important ca părinții să revizuiască complet 
dieta copilului și să excludă din ea toate alimentele 
la care copilul are o reacție. Un jurnal alimentar va 
fi foarte folositor, în care este important să introdu-
ceți tot ceea ce consumă în timpul zilei. Acest lucru 
va facilita detectarea alimentelor nedorite.

3. trebuie să așteptăm câteva zile la introdu-
cerea fiecărui aliment nou sau putem hrăni 
copilul cu piureuri din amestec de legume?
Având în vedere un potențial teren alergic, este 

pediatrie



foarte importantă păstrarea regulei de introducere 
a  fiecărui aliment nou timp de 3 zile. Ulterior, pe 
măsură ce am testat fiecare aliment, putem admi-
nistra în combinație cu acesta un altul nou. De 
exemplu, prima dată am testat morcovul timp de 3 
zile, ulterior putem combina cu acesta o altă legu-
minoasă testată, să spunem rădăcina de pătrunjel. 
Continuăm timp de 3 zile în aceeași manieră. Dacă 
totul e în regulă, la următorul mix putem combina 
morcov, rădăcină de pătrunjel și un aliment nou.
Se recomandă să nu se facă mixuri cu mai mult de 
3 leguminoase. Copilul fiind în stadiul și de educare 
a gusturilor, trebuie să fie un gust predominant al 
unei leguminoase într-un mix.
În situația în care am introduce inițial direct piureuri 
din amestec legume și apar reacții alergice, nu vom 
ști exact ce a declanșat reacția. Aceeași regulă e 
bine de respectat și în cazul introducerii fructelor.

4. dieta mamei care alaptează contează? 
trebuie să evite alimentele cu potențial 
alergen?
Mamele care alaptează un bebeluș cu dermatită 

atopică ar trebui să fie mai atente la alimentația 
pe care o au, deoarece e posibil ca o alergie la un 
aliment consumat de mamă să declanșeze sau sa 
accentueze problema celui mic. Pentru ca mama 
să afle ce aliment îi accentuează bebelușului 
dermatita atopică, ar trebui să adopte o dietă elimi-
natorie. Mai exact, aceasta trebuie să elimine, pe 
rând, câte un aliment sau o categorie de alimente 
din dietă, astfel încât să observe dacă, în câteva 
zile, dermatitia atopică a micuțului se ameliorează.
Specialiștii în lactație recomandă ca mamele care 
alăptează să înceapă prin eliminarea treptată din 
dietă a alimentelor cu potențial alergen.

5.  ce formule de lapte dăm copilului cu 
dermatita atopică?
Dacă, din diverse motive, alimentația sugarului 
este una artificială (parțială sau exclusivă) se 
folosesc, în funcție de situație, de forma dermatitei 
atopice, de toleranța sugarului și la recomandarea 
medicului specialist, formule de lapte hipoalerge-
nice, extensiv hidrolizate sau în formele severe pe 
bază de aminoacizi.
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Iarba grasă reprezintă o sursă bogată de 
acid alfa-linolenic (ALA), un acid gras 
omega-3 și oferă anumite beneficii pentru 

sănătate legate de capacitatea sa antioxidantă.

informații nutriționale
La o cană de iarbă grasă (43g) avem următoa-
rele valori: calorii: 9, grăsime: 0,15g, sodiu: 19 
mg, carbohidrați: 1,5g, proteine: 1g, fibre sau 
zahăr sub 1g.
Sarcina glicemică a unei singure porții de 1 
cană este estimată a fi 1. Sarcina glicemică ia în 
considerare dimensiunea porțiunii atunci când 
se estimează impactul unui aliment asupra 
zahărului din sânge. Alimentele cu o încărcă-
tură glicemică mai mică de 10 sunt considerate 
alimente glicemice scăzute.
Studiile au indicat că iarba grasă este o sursă 
bogată de acizi grași omega-3 și cea mai bogată 
sursă vegetală de acid alfa-linolenic (ALA) - un 
acid gras omega-3 esențial pentru nutriția 
umană. De asemenea, oferă o cantitate mică de 
acid eicosapentaenoic (EPA), care se găsește 
în mod obișnuit numai în fructele de mare și 
în produsele fortificate. Potrivit Institutelor 
Naționale de Sănătate, obținerea mai multor 
EPA și DHA din alimente sau suplimente poate 
ajuta la scăderea nivelului de trigliceride.
Planta este surprinzător de bogată în nutri-
enți, ceea ce înseamnă că conține o mulțime 
de micronutrienți într-o porție mică și pentru 
un număr foarte mic de calorii. Chiar și într-o 
cană, care este mai mică de 10 calorii, oferă 
11% din valoarea zilnică pentru vitamina A și 
15% pentru vitamina C. Veți beneficia de 29 mg 
de magneziu, 212 mg de potasiu și 0,9 mg de 
fier. Există, de asemenea, o cantitate mică de 
mangan, calciu, seleniu și vitamine B.

Beneficii pentru sănătate
Utilizările medicinale datează de mii de ani. 
Verdele cu frunze au fost folosite pentru 
ameliorarea simptomelor pentru o varietate de 
afecțiuni în vremurile antice romane și în medi-
cina tradițională chineză, unde a fost denumită 

„leguma pentru o viață lungă”.
Iarba grasă a fost utilizată pentru arsuri, 
cefalee, tulburări gastrointestinale, hipoten-
siune arterială, diabet, ateroscleroză, osteopo-
roză și eczeme. 

Previne deteriorarea celulelor și combate 
bolile
Iarba grasă oferă vitamine care au proprietăți 
antioxidante. Antioxidanții pot preveni sau 
întârzia anumite tipuri de leziuni celulare care 
pot apărea în organism. Experții în sănătate 
ne sfătuiesc să consumăm alimente (cum ar 
fi fructe și legume) care conțin antioxidanți 
pentru a ajuta organismul să lupte împotriva 
bolilor.
Se știe că oferă cantități mai mari de alfa-to-
coferol, acid ascorbic și beta-caroten decât 
frunzele de spanac. S-a dovedit, de asemenea, 
că  ar conține alți compuși benefici care acțio-
nează și ca antioxidanți, cum ar fi glutationul, 
melatonina și alți flavonoizi.

ajută în gestionarea diabetului
Există unele cercetări promițătoare legate de 
beneficiile sale pentru persoanele cu diabet. 
Într-un mic studiu clinic, 24 de persoane cu 
diabet zaharat de tip 2 au primit zilnic o porție 
de semințe de purlan (10 g) într-o porție de o 
cană de iaurt cu conținut scăzut de grăsimi 
timp de cinci săptămâni. Unui grup de 
control de aceeași dimensiune i s-a dat doar 
iaurtul. După o perioadă de pauză de două 
săptămâni, cele două grupuri au continut 
meniul încă cinci săptămâni. Cercetătorii au 
descoperit că, după consumul de semințe de 
iarbă grasă, participanții la studiu au arătat 
o scădere a greutății, a indicelui de masă 
corporală și a altor valori.
Cercetătorii au ajuns la concluzia că persoanele 
cu diabet zaharat de tip 2 ar putea îmbunătăți 
măsurile antropometrice, nivelul seric al trigli-
ceridelor și tensiunea arterială prin consumul 
de semințe. Dar au adăugat că sunt necesare 
studii suplimentare

naturiste

Iarba grasă,  
beneficii pentru sănătate



Alte studii au arătat rezultate similare, deși 
cele mai multe studii de până acum au avut 
un domeniu limitat. Cercetătorii unui studiu au 
concluzionat că semințele sale pot fi utile în 
gestionarea diabetului de tip 2, posibil datorită 
conținutului său de acizi grași polinesaturați, 
flavonoizi și polizaharide.
Asociația Americană a Diabetului încurajează 
oamenii să includă alimentele pe bază de 
plante, care sunt, de asemenea, surse de acizi 
grași omega-3, cum ar fi iarba grasă.

Previne tulburările neurologice
Un studiu efectuat pe animale a demonstrat 
că sucul de iarbă grasă poate avea potențial 
preventiv împotriva dezvoltării de leziuni cere-
brale și a bolii Parkinson. Cu toate acestea, 
sunt necesare mai multe cercetări și nu este 
clar dacă acest lucru ar avea același efect la 
oameni.

alte beneficii
Alte studii limitate de laborator demonstrează 
unele beneficii ca antifungic și antiviral și unele 
efecte protectoare asupra ficatului. Cercetătorii 
investighează, de asemenea, dacă poate oferi 
sau nu beneficii ca tratament analgezic, anti-
bacterian, relaxant al mușchilor scheletici, 
vindecării rănilor, antiinflamator. 

alergii și efecte adverse
Nu există rapoarte publicate cu privire la alergii 
sau efecte adverse. Cu toate acestea, iarba 
grasă conține acid oxalic (numit și oxalați), o 
substanță naturală care se găsește în multe 
verdeață cu frunze și în alte fructe și legume. 
Pentru comparație, iarba grasă conține 

aproximativ 30% mai mult acid oxalic decât 
spanacul, care este considerat un aliment 
bogat în oxalat. Pentru majoritatea oamenilor, 
conținutul ridicat de oxalat nu este un motiv de 
îngrijorare, dar oricine cu antecedente de pietre 
ale tractului urinar oxalat ar putea dori să evite 
consumul, mai ales în cantități mari.

cum să îl gătim?
Iarba grasă are o aromă ușoară de citrice, 
cu o textură răcoritoare, dar suculentă, care 
completează multe alte ingrediente și prepa-
rate. Pentru a consuma crud, tăiați orice tulpină 
groasă sau lemnoasă, dar păstrați-le pe cele 
fragede pentru a obține acele beneficii EPA 
omega-3. S-ar putea să vedeți, de asemenea, 
semințe mici și negre lângă frunze, care sunt 
perfect comestibile.
Pentru o salată simplă, folosiți ulei de măsline 
extravirgin, suc de lămâie, sare și piper, plus 
niște usturoi crud, dacă doriți o aromă supli-
mentară. Ridichea și castravetele se împere-
chează deosebit de bine și este un plus excelent 
pentru o salată Panzanella în stil grecesc sau 
italian. De asemenea, îl puteți transforma în 
pesto. Se poate pregăti la aburi sau prin fier-
bere și serviți drept garnitură.
Conținutul de vitamina C va fi cel mai bine 
conservat dacă va fi consumată în forma sa 
brută, dar vitamina A liposolubilă pe care o 
conține ar fi cel mai bine absorbită atunci când 
este preparată gătită cu un pic de grăsime, cum 
ar fi uleiul de măsline.

Sursa: www.verywellfit.com; 
www.organicfacts.ne

Foto: pixabay.com
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I
ASTM (Instrument Assisted Soft Tissue Mobilization) este o formă 
de tratament neinvaziv, care presupune mobilizarea ţesuturilor, cu 
scopul identificării şi tratării restricţiilor de origine miofascială.

Tehnica IASTM este relativ nouă, chiar dacă tratamente similare se 
foloseau încă de pe timpul lui Hippocrate. Modul de abordare al trata-
mentului își are originea din altă tehnică – metoda Cyriax.

Versiunea  modernă presupune utilizarea unor instrumente de oțel de 
diferite forme cu scopul dispersării aderențelor formate în tesuturile 
moi, dar mai ales în cicatrici.

cum funcționează iaStM?
În primul rând, instrumentele acţionează mecanic asupra ţesuturilor. 
Acest lucru se întâmplă datorită faptului că, în timpul manipulării, pielea 
şi ţesuturile superficiale se deplasează în direcţie opusă direcţiei de 
deplasare a muşchilor, ceea ce permite ruperea aderenţelor care apar 
între aceste structuri.

Al doilea tip de acţiune se referă la reacţia neuroproprioceptivă: orice 
atingere stimulează receptorii aflaţi la nivelul pielii, muşchilor, tendoa-
nelor etc., declanşând un răspuns corespunzător. Propriocepţia repre-
zintă capacitatea organismului de a se orienta în spaţiu, de a contracta 
sau relaxa anumiţi muşchi la momentul potrivit. Imaginaţi-vă că sunteţi 
undeva în savană şi vă pomeniţi faţă în faţă cu un leu. Cu siguranţă nu 

veţi începe să faceţi 
piruete, ci o veţi lua 
la fugă sau, în cel 
mai rău caz, vă veţi 
preface morţi. Corpul 
dumeavoastră va avea 
o reacţie corectă doar 
dacă propriocepţia şi 
analizatorii vor func-
ţiona normal, în caz 
contrar, leul va avea 
un ospăţ pe măsură.

Revenind la instru-
mentele IASTM, 

kinetoterapie

Ce este IASTM  
și cum acționează 
asupra țesuturilor?

Autor: Fizioterapeut Polina Stan
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acestea acţionează asupra mecanocepto-
rilor înhibând sistemul Gamma motor. Asta 
înseamnă că tonusul muşchilor asupra cărora 
se acţionează va scădea, implicit va scădea şi 
durerea provocată de contracturile de la acest 
nivel.

Efectele iaStM
1. Pe termen lung îmbunătățește circulația 
limfatică și sangvină superficială și profundă;
2. Crescând aportul sangvin, va crește și canti-
tatea de nutrienți și fibroblaste (celule nece-
sare consolidării cicatricilor);
3. Reglează nivelul de colagen;
4. Distruge aderenţele prin realinierea corectă 
a fibrelor fasciale, crescând mobilitatea şi 
sensibilitatea ţesuturilor afectate;
5. Scade considerabil durerea şi tensiunea de 
la nivelul fasciei;
6. Acţionează asupra ţesuturilor într-un mod 
imposibil de reprodus prin alte tehnici manuale, 
cum ar fi masajul.

În cadrul centrului nostru beneficiaţi de una 
dintre cele mai noi metode de diagnostic şi 
tratament a fasciei – tehnica IASTM, combi-
nată cu alte metode eficiente: flossing, cupping, 
bandajare neuromusculară.

Pentru programări sunaţi la 0758 959 677 
sau completaţi formularul online la 

www.worktape.ro/programari.
Pagina noastră de facebook 

se poate accesa la adresa: 
FB/WorkTapeMedical
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Tulburările de somn  
la copii cu autism

autism

Copiii pot trece prin episoade de somn agitat 
sau dificultăți în a adormi. Se întâmplă 
destul de des și la copiii cu autism. 

Problemele de somn care se manifestă prin:
• modele neregulate de somn și trezire – 
adorm foarte târziu sau se trezesc dimineața 
devreme;
• dorm mult mai puțin decât ceilalți copii;
• se ridică și se joacă sau fac zgomot pentru 
una sau mai multe ore în timpul nopții.
O noapte de odihnă nu este garantată pentru 
multe persoane cu autism. Și acest lucru 
poate agrava anumite caracteristici ale stării 
lor, cum ar fi comportamente repetitive care, 
la rândul lor, pot face somnul și mai dificil. 
Având în vedere această buclă perturbatoare, 
problemele de somn sunt considerate urgențe 
pentru familiile care se confruntă cu ele. 
Problemele de somn sunt de două ori mai frec-
vente la copiii cu autism, decât la copiii neuro-
tipici sau cei cu alte afecțiuni de dezvoltare. 

Copiii cu autism tind să aibă insomnie, le ia 
mai mult decât celorlalți să adoarmă, iar 
mulți se trezesc frecvent în timpul nopții. Unii 
copii cu această afecțiune au apnee în somn, o 
afecțiune care îi determină să nu mai respire 
de mai multe ori în timpul nopții.
Somnul la copiii cu autism poate fi, de 
asemenea, mai puțin odihnitor.

Lipsa de somn are următoarele consecințe:
• abilitățile sociale slabe;
• comportamente repetitive mai severe;
• nevoia de un timp mai lung pentru a-și face 
prieteni;
• tind să înregistreze un scor mai scăzut la 
testele de inteligență; 
• sunt mai hiperactivi și mai ușor distrași decât 
cei care dorm bine.

Mulți copii cu autism au și alte afecțiuni cum 
ar fi:  probleme gastro-intestinale, tulburări de 
hiperactivitate cu deficit de atenție, anxietate.



Există metode disponibile pentru a ajuta copiii cu 
autism să doarmă mai bine:
• stabilirea unei rutine, cum ar fi o ordine de acti-
vități la culcare, poate ajuta adesea o persoană 
să adoarmă; 
• se poate schimba temperatura sau iluminatul 
dintr-un dormitor;
• respectarea orelor obișnuite de culcare și 
trezire:
• pentru probleme mai grave, cum ar fi apneea 
de somn, se recomandă uneori un dispozitiv de 
respirație pe timp de noapte, cum ar fi un aparat 
de presiune continuă pozitivă a căilor respira-
torii (CPAP) sau, în cazuri rare, o intervenție 
chirurgicală;
• pentru multe probleme de somn suplimentele 
de melatonină pot fi o opțiune bună.

Nevoia de ohihnă este importantă pentru a 
îmbunătăți calitatea vieții pentru persoanele 
cu autism. Un somn mai bun nu va vindeca 
autismul, dar copiii cu autism care se întorc la un 
program regulat de somn par să învețe mai bine, 

sunt mai puțin iritabili și au mai puține compor-
tamente cu probleme.
Specialiștii Papillon Clinique  vă vor îndruma 
cum să procedați pentru a  afla de ce copilul 
dumneavoastră are probleme cu somnul. 
Notând comportamentul de somn al copilului 
dvs., puteți observa factorii perturbatori și puteți 
oferi informații în vederea conturării planului de 
intervenție personalizat.
Sunați acum pentru o programare la telefon 
0722.297.527

 Bacău
0722297527 | 0774045177
www.papillonmedical.ro
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Coloana vertebrală este stâlpul fizic al corpului, reprezentând sprijinul și protecția 
măduvei spinale și a organelor interne. Ea  simbolizează energia fundamentală și 
spirituală. Reprezintă flexibilitatea și rezistența față de diferitele evenimente din viața 

noastră. Ne conferă libertatea de a ne mişca, de a ne întoarce într-un mod flexibil spre 
direcțiile dorite.

Deviațiile coloanei vertebrale, care se curbează spre o parte (scolioză), spre față (lordoză) 
sau spre spate (cifoză), provoacă dureri fizice, stare de disconfort, sentimente de nesa-
tisfacție, de neputință ş.a. Orice modificare a structurii coloanei vertebrale poate genera 
complicații în procedura transmiterii impulsurilor nervoase către organele interne. 

Alterarea frecventă și îndelungată a acestui proces, provoacă dezvoltarea maladiilor și 
disfuncțiilor organelor interne. Desigur, nu vorbim doar de aspectul estetic al problemei, 
dar și de cel specific,  asupra importanței fizice și fiziologice în dezvortarea anatomica și 
funcțională a corpului uman.
Amplasarea asimetrică al oaselor coloanei vertebrale(vertebrelor), provocată de deviațiile 
expuse mai sus,  duce la: 
- perturbarea anatomică a localizării organelor interne; 
- dereglări ale ritmului funcției inimii (palpitații, extrasistole etc), la dezvoltarea proceselor 
inflamatorii a funcției renale, precum și a organelor de reproducere (ex: infertilitate);
- distonie vegetativ-vasculară și neuro-circulatorie.

Scoleozele și cifozele sunt exemple de modificări structurale – patologice a coloanei verte-
brale. În fig. nr. 1 se pot observa modificările deja anatomice ale coloanei vertebrale la un 
copil. Simptomele acestor modificări pot fi durerile de spate, oboseală rapidă, dificultăți de 
respirație, rigiditatea în mișcare, palpitații cardiace.

După cum am menționat în articolul 
“durerea de spate” (site-ul www.
apliherb.ro), durerea localizată în 
sistemul musculo-scheletic, are la 
origini un element de tulburări meca-
nice. Astfel, înlăturarea spasmelor 
sau deblocarea musculaturii spatelui 
contribuie direct la corecția coloanei 
vertebrale. Utilizarea dispoitivelor 
Lyapko relaxează musculatura de pe 
spate, reducând durerea și procesul 
inflamator, prin îmbunătățirea circu-
lației sanguine, scoaterea tensiunii 
(contracturilor) musculare, stabili-
zarea și întărirea musculaturii dorsale.

Corecția ținutei fizice cu 
ajutorul dispozitivelor Lyapko

terapii
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Folosirea sistematică a dispozitivelor Lyapko 
(în special, în condiții de domiciliu), conform 
recomandărilor menționate în instrucțiile de 
utilizare, după 10-15 ședințe asigură deja 
primele rezultate pozitive, în corecția scoli-
ozei, cifozei. Cele mai recomandate și utile 
în acest scop sunt: dispozitivele plate șans, 
cuadro, covoraș; brâul bebi sau camarad; 
roleril universal sau mare. Pentru copii se 
recomandă dispozitivele cu pasul acelor de 
3,5 și 4,9 mm. În stadiul incipient, dispozi-
tivele Lyapko asigură deplina corectare a 
coloanei vertebrale.

caz clinic: 
Unei adolescente de 16 ani diagnosticată 
cu scolioză de gradul 3 i s-a propus fixarea 
coloanei vertebrale chirurgical (fixare, pentru 
evitarea creșterii unghiului curburii). Pacienta 
a decis utilizarea plăcuței Quadro și brâului 
Bebi, pe o perioada de 4 luni de zile. La finele 

acestui termen, adolescent a constatat 
cu lacrimi de bucurie – în doar 4 luni s-a 
obținut corecția coloanei vertebrale cu 23 
grade. Acest tratament mecano-reflector 
cu ajutorul dispozitivelor medicale Lyapko a 
exclus necesitea intervenției chirurgicale, iar 
pe termen lung: speranțe justificate de obți-
nere a unei ținutei perfecte!!!

Stimați părinți, supravegheați permanent 
coloana vertebrală la copii și începeți trata-
mentele copiilor de la simplu, de la cel mai 
puțin ofensiv pentru sănătate,  reușind astfel 
evitarea măsurilor complicate și intervenți-
ilor chirurgicale!

lyapko românia
www.aplex.ro
0736.847.470
centrul Medical Sfânta Parascheva 
tătărași, Str. Pictorului, nr. 3
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Vara, aliatul sănătății  
și frumuseții

     Mariana Chelariu,  Nutriţie şi Dietetică
      Iaşi, Str. General Berthelot,  Nr. 4, Et. 2, Cam. 4, 
      0728.082.951
      www.marianachelariu.ro

Alimentația este esențială pentru sănătatea 
fizică și psihică, iar alimentele specifice 
aceastei perioade combinate în preparate 

simple, gustuoase și cu puține calorii, ne ajută să 
ne hidratăm corect și să fim în formă.

Vara este sezonul în care trebuie să consumăm 
cât mai multe alimente sărace în calorii, 
răcoritoare, cu un conținut ridicat de apă, bogate 
în nutrienți. Natura se adaptează și ea nevoilor 
noastre nutriționale și ne oferă cu generozitate 
legume și fructe. Astfel, mergând mai de la 
piață, vom consuma special fructe și legume de 
sezon.

În perioada verii, putem alege să mâncăm 
la micul dejun brânzeturi slabe tip brânză 
proaspată de vaci sau capră, telemea, caș, 
mozzarela alături de legume (roșii, ardei, 
castraveți), cereale integrale cu laptele preferat, 
un smoothie din fructe de pădure și iaurt, pâine 

integrală sau crackers din făină integrală cu 
pate vegetal pregătit în casă (hummus, gua- 
camole, pate de fasole, pate de ciuperci).

La prânz putem opta pentru proteine vegetale 
(mazăre, fasole, linte, năut) sau animale (pui, 
pește, curcan) și legume gătite ușor sau salate. 
La cină să ne răcorim cu un fel ușor de mâncare, 
supe de legume sau supe cremă de legume, 
salate din legume cu puțină brânză, ton sau ou, 
un pește la grătar/cuptor cu o salată verde. Vă 
invit să fim creativi și să încercăm în fiecare zi 
alte vegetale. Cu cât le variem mai mult, cu atât 
mai bine.

Importante sunt și gustările între mesele 
principale, deoarece diminuează riscul apariției 
senzației de foame și tentația de a mânca ce 
avem la îndemână, cel mai adesea produse 
procesate. O porție de fructe proaspete, 
batonașe de legume sau iaurt de băut sunt bine 
venite.

De asemenea, din cauza temperaturilor 
ridicate, corpul consumă o bună parte din 
energie în procesele de termoreglare. 
Încercând să își scadă temperature, va face 
acest lucru în principal prin eliminare de 
apă, cu pierderea unor cantități importante 
de săruri minerale. În aceste condiții, 

organismul are nevoie de un aport hidric 
crescut.

În concluzie, ideal ar fi să mâncăm la fiecare 
masă legume de sezon, să consumăm cantități 
moderate de proteine animale și să avem mici 
gustări pe bază de iaurt și fructe proaspete sau 
sub formă de înghețată.

nutriţie
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Bujorul (Paeonia romanica peregrina) este 
una dintre cele mai populare plante de 
gradină din regiunile temperate, cu 40 

de specii distincte, în majoritate plante perene 
erbacee de până la un metru înălțime. Unii sunt 
arbusti lemnosi și pot ajunge până la 3,5 metri 
înălțime. 

Pe lângă faptul că adaugă caracteristici care 
induc zâmbetul în aranjamentele noastre 
cu flori, bujorii au ai o serie de alte beneficii 
atunci când vine vorba de sănătatea noastră. 
Din aceasta cauza, a fost numit „super floare”, 
având capacitatea de a ajuta un număr destul 
de mare de afecțiuni. Cuvântul bujor vine de la 
zeul grec, Paean, care era zeul vindecării.

Principalul beneficiu pentru sănătate al 
bujorilor este capacitatea lor de a ajuta la 
vindecarea inflamațiilor, conform medicinei 
tradiționale chineze. Paeonia lactiflora a fost 
utilizată și pentru tratarea artritei reumatoide, 
lupus eritematos sistemic, hepatită, disme-
noree, crampe musculare, spasme și febră. 
Efectele sale antiinflamatorii inhibă producția 
de prostaglandina E2, care induce febra și 
leucotriene B4, care promovează rezistența la 
insulină. Aceste flori ajută celulele să comu-
nice prin suprimarea creșterii concentrației 
intracelulare a ionilor de calciu. 

Extractul de bujor este disponibil ca supli-
ment, deoarece, ajută persoanele cu probleme 
de colesterol și diabet, precum și la reducerea 
riscului la anumite tipuri de cancer și boli de 
inimă.

Rădăcina de bujor este folosită ca diuretic, 
sedativ și tonic, fiind cunoscută pentru efec-
tele sale antispasmodice, analgezice și anti-
inflamatorii. Grecii au folosit bujorul pentru a 
trata epilepsia și pentru a susține menstruația. 
Herboriștii europeni folosesc rădăcina ca 
antispasmodic și pentru a calma nervii. În 
medicina chineză, bujorul alb se utilizeaza 
pentru tratarea hipertensiunii arteriale, durerii 
toracice, crampelor musculare, spasmelor, 
febră. 

Bujorul conține 18 constituenți activi respon-
sabili de inhibarea coagulării sângelui sau a 
agregării plachetare. Constituenții activi includ 
paeoniflorin, catechina, galoilpaeoniflorin și 
paeonol. Efectul anti-coagulant al bujorului 
susține circulația sânguină sănătoasă, care 
previne anumite boli cardiovasculare.

Rădăcina de bujor poate fi luată ca un ceai, 
extract, în capsule sau tinctură, toate cu 
proprietăți calmante și recomandate pentru 
cei care nu dorm peste noapte și pentru hipe-
reretism. Pentru prepararea sa este necesar 
să se ia 10 grame de rizomi și să macereze în 
100 ml de votcă sau alcool. După o lună de stat 
la macerat, se filtrează și se ia până la 30 de 
picături diluate cu o cantitate mică de apă, de 
trei ori pe zi.

Bujorul mai este folosit și în sindromul ovarului 
polichistic, tulburări autoimune, vindecarea 
pielii crăpate și multe alte afecțiuni. De 
asemenea, poate acționa ca un antioxidant. 
Bujorul conține paeoniflorin. Astfel, aplicarea 
unui produs cosmetic specific care conține 
0,5% paeoniflorin timp de 8 săptămâni reduce 
ridurile faciale.

naturist

Bujorul, sănătate în culori 
Autor: Ing. Drd. Daniela Troia
www.helbalrom.ro



Afectarea rinichilor la persoanele cu diabet 
zaharat (nefropatie diabetică), poate fi reme-
diată prin administrarea bujorului pe gură timp 
de 6 luni.

Unele persoane care iau medicamente antipsi-
hotice pot dezvolta hiperprolactinemie. Efectul 
bujorilor la acești oameni, prin administrarea 
zilnică de bujor timp de 4 săptămâni, poate 
reduce nivelul prolactinei.

Luarea bujorului cu medicamentul metotrexat 
timp de 9 săptămâni sau mai mult poate îmbu-
nătăți simptomele la copiii cu artrită idiopatică 
juvenilă.

Luarea unei combinații specifice de bujor, ar 
putea ușura crampele musculare la persoa-
nele cu ciroză hepatică și la persoanele care 
suferă de hemodializă.

Luarea bujorului timp de 12 săptămâni pare să 
îmbunătățească dimensiunea sau severitatea 
leziunilor pielii cauzate de psoriazis.

Nu folosiți bujor dacă sunteti gravidă sau alăp-
tați. Deoarece bujorii pot încetini coagularea 
sângelui, există îngrijorarea că ar putea crește 
riscul de sângerare la aceste persoane. Opriți 
utilizarea bujorului cu cel puțin 2 săptămâni 
înainte de o intervenție chirurgicală.

Doza adecvată de bujor depinde de vârsta, 
sănătatea și afecțiunile utilizatorului. Retineți 
că produsele naturale nu sunt întotdeauna 
în siguranță și dozele pot fi importante. 
Asigurați-vă că urmați indicațiile relevante 
de pe etichetele produsului și consultați 
farmacistul, medicul sau un expert fitotera-
peut. Nu hrăniți cu bujori câinii și pisicile, deoa-
rece sunt otrăvitori pentru ei!
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Sindromul raynaud poate apărea la 3-5% 
din populație și este cauzat de vasocon-
stricția arterelor periferice. 

Simptomele sindromului Raynaud:
• senzația de rece la degetele de la mâini și 
picioare;
• schimbarea culorii pielii, ca răspuns la frig sau 
stres;
• amorțeală, furnicături sau durere intensă în 
timpul încălzirii membrelor.
Pe durata unui episod de sindrom Raynaud 
membrele inferioare devin albe, apoi capătă o 
nuanță albastră și persoana afectată le simte 
reci și amorțite. Pe de altă parte, în timpul încăl-
zirii, circulația sangvină se îmbunătățește, iar 
zona afectată devine roșie și inflamată.
de câte tipuri este sindromul raynaud?
Acesta poate fi clasificat în 2 tipuri:
1. Sindrom raynaud primar – apare în jurul 
vârstei de 15-25 de ani, de regulă din cauza 
expunerii la frig și la stres, vasele de sânge 
reacționând la acești doi factori de risc. Nu întot-
deauna necesită tratament, fiind o forma mai 
ușoară.
2. Sindrom raynaud secundar – apare în 
asociație cu alte probleme de sănătate și se 
întâlnește mai rar, dar apare și mai târziu față de 
cel primar (în jurul vârstei de 40 de ani). Poate 
să apară din cauza prezenței unor afecțiuni 
ale țesutului conjunctiv ale vaselor de sânge, 
sindromului de tunel carpian sau chiar și pe 
seama administrării unor medicamente ca de 
exemplu pentru tratarea hipertensiunii arteriale, 
migrenelor, unor tipuri de cancer. De regulă, 
această formă necesită tratament.

factorii de risc pentru sindromului 
raynaud
Factorii de riscai Sindromului Raynaud primar:
• Sexul feminin: Sindromul Raynaud primar 
afectează mai ales femeile.
• Vârsta: 15-25 de ani

Factorii de risc ai sindromului Raynaud secundar:
• Bolile asociate: sclerodermie, lupus
• Anumite ocupații: Persoanele care lucrează 
cu obiecte ce traumatizează repetitive țesturile, 
pot fi expuse riscului de a dezvolta sindromul 
Raynaud secundar.
• Expunerea la anumite substanțe: clorură de 
vinil.
tratamentul potrivit pentru sindromul 
Raynaud depinde de simptomele pe care le 
prezintă o persoană, de vârsta și de starea gene-
rală de sănătate a acesteia. Un istoric medical și 
de familie complet este esențial în determinarea 
cauzelor sindromului Raynaud.
În general, deoarece nu există o cauză exactă 
pentru sindromul Raynaud, acesta nu poate fi 
complet vindecat, dar cu ajutorul unui tratament 
corect, manifestările pot fi ținute sub control.
Ar fi indicat ca persoanele cu acest sindrom să:
• evite expunerea la temperature scăzute;
• folosească îmbrăcăminte adecvată în sezonul 
rece
• renunțe la fumat;
• se asigure că au parte de odihnă suficientă;
• aibă grijă să se hidrateze corect;
• facă exerciții fizice zilnice, astfel încât să stimu-
leze circulația sangvină;
• evite traumele la nivelul degetelor.

kineto family
Suceava, Str. Mihai Viteazul, nr. 26
0742 742 743
www.kinetofamily.ro

Sindromul 
Raynaud
Autor: Alexandra Pavăl, fizioterapeut, manager Kineto Family

recuperare




