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Stropi de toamnă

Stropi de toamnă fugară printre copaci cu frunze încremenite 
în galben, orange sau roşu răzvrătit; dimineţi reci şi-amiezi 
cu soare domol; octombrie…E timpul melancoliei şi-a amin-
tirilor păstrate în cămară, pe culori. Sunt şi poveşti cu iz de 
struguri sau pere de aur pistruiat. E miez de toamnă. Pe-alei 
pavate, castanii îşi lasă mantia regală, făcând risipă de roade 
ce cad odată cu paşii grăbiţi, cu zgomot de foc vesel trosnind. 
Pe uliţi, toamna se strecoară cu smocuri de iarbă crescută în 
tihnă, flori ieşind printre scânduri de gard să îşi arate frumu-
seţea şi oameni alergând spre-ogoare, curţi, livezi sau zări 
pline de păsări, ducând cu ele doruri, vise d-adunat pe iarnă. 
E-atât de multă linişte în gânduri şi-atâta forfotă pe-afară…

Luisa Maria Ţuculeanu
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Fontanela la bebeluși 
și copii mici
Autor: Dr. Lavinia Rusu, medic specialist pediatrie la Policlinica 
Providenţa
 www.providentamedical.ro

Fontanela reprezintă o particularitate a 
nou-născutului care frecvent îngrijorează 
părinții, mulți dintre ei chiar se feresc să o 

atingă, uneori mergând până la a evita zona respec-
tivă când vorbim de îngrijirea bebelușului.

ce este fontanela?
Fontanela este o zona neosificată, o membrana 
dură situată între oasele craniene, immature și 
incomplete osificate, care pe măsură ce perimetrul 
cranian crește, scade în dimensiuni pentru a se 
închide definitive. 
La naștere sunt 4 fontanele, uneori chiar 6, dintre 
acestea doar 2 sunt importante din punct de vedere 
clinic:
1. fontanela anterioară (sau moalele capului 
în limbaj popular)
- are formă de romb, este situate între osul frontal 
(partea din față a craniului) și oasele parietale 
(oasele situate pe părțile laterale ale capului);
- dimenisunea medie este de 2/2cm și va fi monito-
rizată periodic de către medical curant; 
- vârsta de închidere este variabilă, între 3 și 24 de 
luni, în funcție de dimensiunea pe care a avut-o la 
naștere, dar și de factori constituționali, ritmul de 
creștere al perimetrului cranian, carențe (în special 
rahitism carențial).
2. fontanela posterioară
- are formă triunghiulară și este situată între osul 
occipital (zona cefei) și cele două oase parietale 
(părțile laterale ale capului);
- are dimensiuni foarte mici la nastere, la unii bebe-
lusi chiar lipsește;
- se închide, în general, în prima lună  de viață, cel 
târziu până la 2-3 luni de viață.

care este rolul fontanelelor?
- permit compresia craniului în timpul nașterii, faci-
litând trecerea copilului prin canalele de naștere;
- permit creșterea creierului în interiorul cutiei 
craniene în paralel cu creșterea perimetrului 
cranian;
- protejează creierul de traumatismele foarte 
frecvente în primul an de viață ( oasele fiind moi și 
cartilaginoase, pot aluneca unele spre altele dato-
rită fontanelei și astfel nu apar fracturi;
- prezența fontanelei anterioare permite efectu-
area ecografiei transfontanelare, indicată în special 
în afecțiuni neonatal (traumatisme la naștere), 
prematurilor sau celor cu afecțiuni neurologice; se 
pot aprecia structurile cerebrale și cantitatea de  
lichid cerebrospinal, precum și eventuale hemo-
ragii sau anomalii de dezvoltare.

când să ne îngrijorăm în privința fontanelei?
1. fontanela este prea mare
- cel mai frecvent este vorba de rahitism carențial, 
acompaniată fiind de alte semne de rahitism: bose 
frontale, torace evazat la baze, membre inferioare 
deformate; astfel se impun investigații suplimen-
tare pentru a stabili cu certitudine diagnosticul și 
tratamentul adecvat;
- se monitorizează întotdeauna în strânsă relație cu 
perimetrul cranian și cu dezvoltarea osoasă;
Foarte rar este componenta a unor boli genetice, 
congenitale:
-  Sindrom Down; 
-  Acondro displazia – boală osoasă congenitală;
- Hipotiroidism congenital (diagnosticul este rela-
tive precoce având în vedere screeningul neonatal 
care se efectuează în maternitate); 

pediatrie



- Hidrocefalia (creșterea presiunii intracraniene) 
care se asociază și cu o creștere peste normal a 
perimetrului cranian.
Toate aceste afecțiuni au multe alte semen și simp-
tome associate și necesită investigații complexe și 
colaborare pediatru / neurolog pediatru, neuro-
chirug / genetician / endocrinolog, în functie de 
suspiciunea de boală.
2. fontanela este prea mică:
-reprezintă o problemă doar atunci când perimetrul 
cranian nu crește corespunzător și există riscul de 
microcefalie, componența a unor boli genetice/
neurologice;
- NU se oprește administrarea Vitaminei D3, se fac 
investigații suplimentare dacă medical pediatru 
consideră că sunt probleme.
3. fontanela este deprimată:
- în situația în care deprimarea este vizibilă, repre-
zintă cel mai adesea un semn de deshidratare și 
este necesară adresarea la un serviciu de urgență, 
cu atât mai mult cu cât vârsta bebelușului este 
mai mică și/sau se asociază alte simptome: febră, 
vărsături, diaree etc;
- dacă bebelușul nu are simptome asociate și 

apetitul este normal, nu sunt motive de îngrijorare;
- pulsarea fontanelei nu semnifică deprimare, ci 
este ceva normal; aceasta pulsează în ritmul bătă-
ilor cardiace;
4. fontanela este bombată
- bombarea de scurtă durată, în timpul plânsului, 
tusei sau efortului este absolute firească și nu 
necesită măsuri suplimentare;
- bombarea permanent necesită evaluare urgentă, 
deoarece poate semnifica o presiune anormală la 
nivelul creierului, fie o infecție (meningită/encefa-
lită) sau o afectare neurologică.

Sunt necesare măsuri de precauție?
- categoric NU;
- creierul este protejat de o membrană foarte 
groasă, dură ce oferă protecție maximă, astfel că 
bebelușul poate fi spălat pe cap, masat, pieptănat, 
tuns; 
- căciula în casă nu este necesară; mitul potrivit 
căruia după baie trebuie căciuliță pentru a nu 
face meningită este FALS (meningita este o 
infecție virală/bacteriană și nu are nicio legatură 
cu baia).
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Uleiul de vitamina E este derivat din 
vitamina E și poate fi aplicat direct pe 
piele sau adăugat loţiunilor, cremelor 

și gelurilor. Este disponibil pentru cumparare 
în numeroase magazine de produse natu-
riste. Acest ulei este distinct de suplimentele 
de vitamina E, deoarece se aplică direct pe 
piele și este un ingredient în multe produse 
de îngrijire a pielii, în special cele cu beneficii 
anti-îmbătrânire.

Suplimentele de vitamina E pot preveni bolile 
coronariene, sprijină funcţia imunitară și afec-
ţiunile oculare, previn inflamaţia și reduce 
riscul de cancer. 

Beneficiile potenţiale ale uleiului de vita-
mina E derivă din două caracteristici cheie: 

proprietăţile sale antioxidante (care ar putea 
combate inflamaţia și încetini efectele radica-
lilor liberi) și proprietăţile sale hidratante.

Vitamina E se găsește în multe creme hidra-
tante, iar uleiul poate fi utilizat ca hidratant 
pentru a preveni sau trata pielea uscată, 
descuamată și favorizează vindecarea rănilor. 
O piele bine hidratată poate ajuta la prevenirea 
uscării pielii și prevenirea simptomelor precum 
pruritul. Vitamina poate atenua uscăciunea, 
mâncărimea și descuamarea asociate cu 
eczeme sau dermatite atopice. 

Suplimentele orale de vitamina E îmbună-
tăţesc semnificativ simptomele eczemelor. 
Deși uleiul de vitamina E nu a fost bine studiat 
în tratamentul eczemelor, poate crește 

naturist

Beneficiile uleiului de vitamina E
Autor: Ing. Drd. Daniela Troia
www.helbalrom.ro



eficacitatea hidratanţilor topici. Vitamina E 
topică dă o reducere a simptomelor psoriazi-
sului. Vitamina E, aplicată pe piele, luată ca 
supliment sau ambele, tratează cicatricile sau 
împiedică formarea lor. 

Beneficiile hidratante ale uleiului de vitamina 
E ajută pielea să arate mai tânără și mai puţin 
ridată. Vitamina în cauză ajută și la reducerea 
riscului de arsuri solare. Cu toate acestea, 
protecţia solară, evitarea expunerii directe la 
soare și folosirea produselor cosmetice îmbo-
găţite cu vitamina E rămân strategii eficiente 
pentru protejarea pielii.

Vitamina E poate preveni și sindromul unghi-
ilor galbene, care cauzează decojirea, crăparea 
și îngălbenirea unghiilor. Beneficiile hidratante 
ale uleiului pot susţine, de asemenea, sănă-
tatea unghiilor, prevenind crăpăturile cuticu-
lelor și pielea uscată din jurul patului unghiilor.

Înainte de a utiliza ulei de vitamina E, faceţi un 
test cu un plasture pe o zonă unde pielea este 
foarte fină. Aplicaţi un pic de ulei pe o zonă 
care nu este foarte vizibilă, cum ar fi partea 
din spate a genunchiului sau în spatele urechii. 
Asteptaţi 24-48 de ore. Dacă nu se dezvolta 
nicio reacţie, este sigur de utilizat. Faceţi un 
test de plasture și dacă utilizaţi vitamina pe 
o rană. Aplicaţi mai întâi pe o porţiune mică a 
plăgii și asteptaţi 24-48 de ore. 

Începeţi cu o concentraţie scăzută de ulei de 
vitamina E și aplicaţi un strat subţire peste 
zona afectată. În cateva zile, creșteţi treptat 
cantitatea, până la atingerea nivelurilor reco-
mandate pe ambalaj. Citiţi cu atenţie eticheta 
și evitaţi depășirea dozei recomandate. Pentru 
beneficii și mai mari, adăugaţi câteva picături de 
ulei la o cremă hidratantă groasă. Acest lucru 
îmbunătăţește beneficiile hidratante ale cremei 
și ajută la tamponarea oricărei iritaţii potenţiale.
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Cușca Rocher ajută la mobilizarea coloanei vertebrale și a articulațiilor, prin intermediul unui 
sistem de scripeți și chingi ce permit suspendarea părților afectate ale corpului și execu-
tarea de mișcari în toate cele trei planuri, întâmpinând rezistențe diferite din direcții diferite.

Este folosită pentru recuperarea în cazul afecțiunilor neurologice dar și posttraumatice. 

Cușca Rocher poate fi folosită pentru următoarele afecțiuni: 
- Afecțiuni ale sistemului osteoarticular;
- Afecțiuni ale sistemului muscular;
- Afecțiuni ale sistemului nervos.

Scripetoterapia este cea mai folosită metodă și cea mai eficientă când vine vorba de Cușca Rocher. 
Scripetoterapia se poate realiza prin sistemul scripete greutate sau prin cel scripete reciproc.

Sistemul scripete – greutate facilitează manipularea unor greutăţi, având şi avantajul de a 
modifica direcţia unei forte, fără vreo schimbare a mărimii acestei forţe. Acest sistem realizează 

kinetoterapie

CușCa RoChER,  
tot ce trebuie să știi
Autor: Fizioterapeut Teodorescu Mădălina Ionela
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rezistenţa unei mişcări printr-o greutate apli-
cată la capătul unei corzi reflectate peste un 
scripete şi prinsă la celălalt capăt de segmentul 
în mişcare.

Sistemul permite, prin acelaşi montaj, dar cu 
mişcarea efectuată în sensul opus, facilitarea 
acestei mişcări, până la realizarea mişcării 
pasive. Sistemul scripete greutate este des 
utilizat în special în exerciţiile kinetice ale 
membrelor.

Enumăr câteva dintre afecțiunile sistemului 
osteoarticular:

- Reumatism articular: menține și îmbogățește 
funcția articulară;
- Post-operator: crește amplitudinea de 
mișcare, îmbunătățim forța musculară;
- Accidentele vasculare: îmbunătățirea coordo-
nării, a rezistenței dar și a mobilității;
- Contracturi musculare: reducerea contrac-
turii dar și a durerii prin extensii specifice;

- Reechilibrarea musculară.
Așadar, la WorkTape Medical dispunem de 
Cușca Rocher și de acest sistem de scripeți 
prin care putem trata, îmunătăți și preveni 
oricare dintre afecțiunile sau disfuncțiile 
dumneavoastră.

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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Terapia atașamentului 
în dezvoltarea copilului

Autor: Iren A. IONITA - terapeut, profesor consilier psihopedagog

autism

Terapia atașamentului este importantă 
în orice proces de recuperare. Alături de 
dezvoltarea autonomiei la copil, terapia 

atașamentului stă la baza reușitei interventiei.

Atasamentul primar se formeaza și se 
dezvoltă în primii ani de viaţă, alături de 
mama sau figura parentală primară. Relaţia 
de ataşament este foarte importantă pentru 
dezvoltarea ulterioară a copilului. Practic, 
această legătură devine model pentru rela-
ţiile pe care copilul le dezvoltă la vârsta 
adultă.

Un copil care are un ataşament sigur cu 
mama devine un adult care se implică afectiv 
în relaţii, caută susţinerea celorlalţi şi le 
împărtăşeşte cu uşurinţă sentimentele sale, 
are încredere se sine, o imagine de sine bine 
conturată și o stimă de sine pozitivă.

Iată  4 modele de atasament la copii:
 Copilul cu un ataşament sigur suportă bine 
despărţirea de mamă, caută alinare la aceasta 
atunci când este speriat, se bucură când 
mama se întoarce la el, preferă compania 
mamei, în detrimentul străinilor.
 Copilul cu un ataşament evitant nu protes-
tează atunci când se desparte de mamă şi nu 
caută alinare la ea atunci când are nevoie. 

Mai mult, el nu pare să facă diferenţa între 
alinarea oferită de mamă şi cea oferită de un 
străin.
 Copilul cu ataşament ambivalent este 
foarte stresat atunci când este despărţit de 
mamă şi nu se linişteşte nici măcar atunci 
când aceasta se întoarce alături de el. Este un 
copil nesigur, speriat în preajma persoanelor 
necunoscute.
 Copilul cu atașament dezorganizat, este 
permanent înspăimântat. Acest tip de ataşa-
ment apare pe fond de neglijenţă sau a 
abuzului fizic din partea mamei. Copilul evită 
să caute sprijin sau alinare pentru sine.

Atașamentul sigur se construiește pe o 
abordare pozitivă în relația părinte-copil care 
presupune centrarea pe ceea ce părinții pot 
face pentru a facilita dezvoltarea optimă 
a copiilor. În această situație copilul are o 
dezvoltare normală conform vârstei lui crono-
logice și se corelează cu un nivel ridicat de 
sănătate mintală.

Temperamentul dificil al copilului, rigiditatea 
la schimbare, teama de nou, impulsivitatea 
indică o tulburare în dezvoltare care poate 
avea la bază un atașament neadecvat sau 
acest atașament neadecvat din copilăria 
timpurie poate duce la o tulburare de dezvol-
tare și/sau învățare.

Un caz particular îl prezintă copilul cu 
autism care are atasamentul afectat în 
sensul în care nu întelege în mod adecvat 
emoția, nu o poate gestiona, are nevoie de 
ajutor și de cele mai multe ori îi produce 
anxietate. Cunoșterea de sine și formarea 
imaginii de sine sunt procese complexe care 
structurează conținuturile informaționale 
despre sine și lume, noțiuni pe care copiii cu 
autism nu le pot prelucra și de aceea apare 
nevoia de stimulare, ticuri și stereotipii la 
schimbările de orice tip. 



Terapia atașamentului este importantă în 
orice proces de recuperare. Alături de dezvol-
tarea autonomiei la copil, terapia atașamen-
tului stă la baza reușitei interventiei.  

Un exercițiu la îndemâna părinților, uneori 
ușor de realizat, alte ori foarte greu (în funcție 
de diagnostic), este încurajarea copilului să 
facă parte din diverse grupuri de copii, să 
poată învăța despre relații, comportamente și 
consecințe.

Punând pe prim plan dezvoltarea copilului, 
sfătuim părinții să apeleze la ajutor specializat 
atunci când nu reușesc să gestioneze unele 
situații sau dacă identifică interacțiuni sau 
manifestări neadecvate ale celui mic.

PAPILLON CLINIQUE, clinica de recuperare 
și consiliere include terapia atașamentului în 
planul de intervenție pentru a crește gradul 
de constientizare a sinelui și o interacțiune 
adecvată între membrii familiei.

Bacău
0722297527 | 0774045177
www.papillonmedical.ro
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Nu este nevoie  de o copilărie perfectă  pentru a deveni un adult echi-
librat. Copilul are anumite nevoi fundamentale: o siguranță de bază, 
o interrelaționare umană, autonomie, stimă de sine, exprimare de 

sine și niște limite realiste.

Siguranța de bază se referă la modul în care copilul este tratat de propria 
sa familie. Copilul care se simte în siguranță se pote relaxa și poate avea 
încredere în cei din jur. Persoanele care au trăit stări de nesiguranță în 
copilărie, nu se simt în siguranță nicăieri, se simt vulnerabili, fragili, sunt 
impulsivi și autodistructivi, se aruncă dintr-o relație distructivă în alta sau 
evită cu totul relațiile. 

Pentru a dezvolta conexiuni umane avem nevoie de dragoste, atenție, 
empatie, respect, afecțiune, înțelegere și îndrumare. Avem nevoie de 
interrelationare atât din partea familiei cât și din partea cogeneraționa-
lilor. Problemele legate de relaționare se pot manifesta prin sentimentul 
de înstrăinare, de gol interior, de foame de relație.

Autonomia reprezintă capacitatea de a ne separa de părinți și de a func-
ționa independent în lume, de a avea o viață, scopuri și direcții proprii. A te 
simți suficient de protejat pentru a te aventura în lume este o dimensiune 
a autonomiei. Dependența presupune că nu ți-ai dezvoltat încrederea în 
propria abilitate de a funcționa în lume. Este posibil ca părinții să fi fost 
superprotectivi, caz în care copilul devenit adult nu se simte în stare să se 
descurce fără îndrumarea, sfatul, sprijinul celor pe care îi consideră mai 
puternici. Aceste persoane vor intra într-o relație cu o figura parentală fie 
el partener, șef.

Stima de sine reprezintă 
sentimentul că suntem 
valoroși în viață noastră 
personală, profesională și 
socială. Acesta derivă din 
senimentul de a fi fost iubit 
și respectat în copilărie de 
familie, prieteni. La modul 
ideal, toți  ar fi trebuit să ne 
simțim apreciați, acceptați, 
lăudați și încurajați, dar, 
uneori,  am  fost criticați sau 
respiniși. Adultul privat de 
senimentul valorizării de sine 
se va simți vulnerabil, inferior 
altora, va fi hipersensibil la 

Nevoiele copilui pentru  
a deveni adult echilibrat
Autor: psiholog Grigore Elena Alina

psihologie
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critică și la respingere, 
va trăi permanent cu 
sentimentul inadecvării 
în toate sectoarele vieții 
sale.

exprimarea de sine 
este libertatea de a 
ne exprimă așa cum 
suntem, cu nevoile 
noastre, sentimen-
tele noastre. Nevoile 
și dorințele copilului 
trebuie luate în conside-
rare, i se permite să își 
exprime emoțiile, să fie 
dezinhibat.   Un mediu 
în care autoexprimarea 
este sever afectată formează un adult inhibat 
și controlat, care încercă permanent să facă pe 
plac tuturor, poate părea lipsit de emoții.

A avea niște limite realiste înseamnă capa-
citatea de a ține cont, în acțiunile noastre și 

de nevoile celorlalți, de a exercita suficient 
autocontrol pentru a ne atinge scopurile fără 
a-i desconsidera pe ceilalți. Oamenii care au 
probleme cu limitele sunt egoiști, hiperexigenti, 
dominatori, narcisiști, și tind să-i învinovățească 
pe ceilalți.
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Mâncarea sănătoasă  
e gustoasă!

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

Unul dintre trendurile cele mai puternice 
ale momentului, în ceea ce privește 
gastronomia, este orientarea spre o 

alimențatie sănătoasă.

Există, din păcate, percepția greșităcă a mânca 
sănătos înseamnă să consume mâncăruri 
dietetice, fade, plictisitoare.

Pentru a avea un meniu sănătos este important 
să alegem alimente de bună calitate, diverse, 
cât mai aproape de starea lor naturală, de la 
producători locali, atunci când este posibil, și să 
învățăm câteva reguli principale, simple, pentru 
a găti. 

Prin gătirea corectă, sănătoasă eficientizează 
absorbția nutrienților de către organism,  

metabolizarea acestor nutrienți se face mult mai 
repede, digestia e îmbunătățită și substanțele 
periculoase sunt distruse.

O alimentație sănătoasă nu înseamnă lipsa 
plăcerii culinare, ci, din contră, dacă preparăm 
correct alimentele, vom avea un meniu plin de 
savoare și apetisant. O farfurie plină de culoare, 
cu alimente care au gusturi și texturi diverse și 
minim prelucrate, cu condimente bine alese,  
nu poate fi decât sănătoasă și gustoasă. Pentru 
a respecta diagram unei farfurii ce definește 
alimentația sănătoasă trebuie să ținem cont de 
următoarele reguli: 

- un sfert de farfurie să fie ocupat cu produse din 
cereal integrale (pâine, paste, orez, quinoa) sau 
leguminoase (fasole, năut, mazăre, linte);
- un sfert trebuie să conțină protein slabă (carne, 
brânzeturi, ouă, pește);
- jumătate de farfurie să conțină legume crude 
sau gătite corespunzător.

Un meniu pe o zi poate să arate astfel:
mic dejun: omletă cu ardei, baby spanac, 
cașcaval/cheddar ras, 1 felie de pâine cu 
semințe, 4 roșii cherry, o cafea sau un ceai.
Prânz: supă cremă de legume cu crutoane și 
parmesan ras și piept de pui la grill, orez integral 
cu curry, ardei copt.
cina: salată cu mix de Frunze verzi, ardei, ceapă 
verde, ierburi aromatice, ton, avocado și o felie 
de pâine pâine prajită stropită cu ulei de măsline 
și presărată cu oregano.
Gustare: un fruct sau un iaurt integral cu o 
lingură mix de semințe/nuci.

nutriţie
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Spanacul ne poate ajuta în prevenirea cance-
rului de colon, este concluzia unui nou 
studiu al Texas A & M University Health 

Science Center. Și acum, pe baza lucrărilor 
anterioare, cercetătorii sunt mai aproape de a 
înțelege exact cum funcționează.

Cercetătorii au folosit un model al unei boli eredi-
tare numită polipoză adenomatoasă familială, 
o tulburare moștenită care determină tinerii 
să dezvolte multiple creșteri necanceroase 
(polipi) în colonul lor. Majoritatea persoanelor cu 
această boală trebuie să aibă colonul îndepărtat 
chirurgical pentru a preveni creșterea sutelor 
de tumori în colon pe măsură ce îmbătrânesc. 
Apoi, acestea sunt supuse unui tratament AINS 
adesea toxic pentru a preveni formarea unor 
tumori suplimentare în duoden, prima parte a 

intestinului subțire. Rezultatele acestui studiu 
indică că spanacul ar putea ajuta la prevenirea 
cancerului la acești pacienți prin întârzierea 
necesității îndepărtării colonului și a tratamen-
tului medicamentos prelungit.

După hrănirea spanacului liofilizat la un model 
animal de polipoză adenomatoasă familială timp 
de 26 de săptămâni, cercetătorii au observat o 
activitate antitumorală semnificativă în colon și 
intestinul subțire. Folosind o abordare imparțială 
numită multi-omici, cercetătorii au descoperit că 
suprimarea tumorii prin spanac implică o diversi-
tate crescută a microbiomului intestinal (microbi 
utili) și modificări ale expresiei genetice pentru 
a ajuta la prevenirea cancerului. De asemenea, 
au descoperit că acizii grași asociați cu reglarea 
inflamației, numiți metaboliți de linoleat, au fost 
aduși la un nivel benefic după o dietă cu spanac.

„Credem că consumul de spanac poate fi, de 
asemenea, de protecție pentru persoanele care nu 
au polipoză adenomatoasă familială”, a declarat 
cercetătorul principal Roderick Dashwood, 
director al Centrului pentru Epigenetică și 
Prevenirea Bolilor de la Texas A&M Health 
Institute of Biosciences and Technology.

Dashwood explică faptul că, de-a lungul deceni-
ilor, expunerea la agenți cancerigeni prin dietă și 
mediu poate schimba modul în care genele sunt 
exprimate în tractul gastrointestinal (GI) și acest 
lucru poate determina oamenii să dezvolte polipi 
în colon și tractul gastro-intestinal inferior mai 
târziu în viață, care pot evolua în cancer. Acesta 
este motivul pentru care Societatea Americană 
a Cancerului recomandă începerea screeningului 
cancerului de colon la vârsta de 45 de ani.

Laboratorul Dashwood a observat anterior bene-
ficiile spanacului într-un model de cancer colo-
rectal indus de cancerigen care imită cazurile 
sporadice. În acel model, spanacul a fost foarte 
eficient în prevenirea polipilor, ceea ce a deter-
minat echipa să vadă cum ar putea funcționa 

naturist

Spanacul poate preveni 
cancerul de colon



spanacul în cancerul de colon determinat de 
genetică.

„Biasul meu a fost să mă concentrez asupra isto-
riei clorofilei din cauza istoriei mele îndelungate 
examinând efectele anti-cancer ale clorofilei”, a 
spus Dashwood. "Dar sa dovedit că abordarea 
multi-omică a determinat alte idei. Când ne-am 
uitat la datele metabolomice, nu exista clorofilă. 
De fapt, acizii grași și derivații acidului linoleic au 
cauzat efectele benefice."

Multi-omics le permite oamenilor de știință 
să analizeze cu atenție „datele mari” biologice 
pentru a găsi asociații între diferite sisteme din 
corp, pentru a identifica biomarkerii și pentru a 
înțelege mai bine relațiile complexe care conduc 
viața. În loc de cercetarea tradițională bazată 
pe ipoteze, multi-omica este o abordare genera-
toare de ipoteze în care oamenii de știință urmă-
resc datele pentru a ateriza la explicații pentru 
rezultate. Cele trei omici utilizate în acest studiu 

au fost microbiomul (microbi utili și dăunători), 
transcriptomul (expresia genei) și metabolomul 
(metaboliți, cum ar fi aminoacizii și acizii grași). 

Următorul pas pentru echipa Dashwood este de 
a valida unele dintre aspectele metabolomice 
ale descoperirilor lor, cum ar fi concentrațiile de 
metaboliți ai acidului linoleic și acizi grași cu lanț 
scurt cu efecte anticanceroase asupra modelului 
preclinic și, în mod ideal, la pacienții umani.

Când vine vorba de cât de curând oamenii ar 
trebui să înceapă să adauge spanac în dieta lor 
pentru a ajuta la prevenirea cancerului de colon, 
nu este rău să începeți acum.

"Cu cât mai devreme, cu atât mai bine", a spus 
Dashwood. "Nu ar trebui să așteptați până când 
polipii apar pentru a începe să faceți acest tip de 
lucruri preventive."

Sursa: medicalxpress.com
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ViTaMina B8,  
surse naturale

sănătate

Vitamina B8 sau biotina este vitamina 
frumuseții prin excelență. Suplimentele 
alimentare sunt deseori oferite pentru a 

restabili sănătatea pielii sau a părului. Mai sunt 
necesare? Unde putem găsi această vitamină în 
mod natural, înainte de a apela la suplimente?

care este rolul vitaminei B8?
La fel ca majoritatea vitaminelor B, B8 joacă 
un rol esențial în producerea de energie din 
proteine, carbohidrați și grăsimi din alimente, 
precum și în sinteza acizilor grași și a aminoaci-
zilor. Mai ales, este implicată în reînnoirea celu-
lelor pielii, a părului și a unghiilor. Ar putea fi, de 
asemenea, implicată în răspunsul imun.

care sunt nevoile noastre zilnice de vita-
mina B8?
Necesarul nostru de vitamina B8 variază în 
funcție de vârstă:
4 µg / zi pentru sugari sub 6 luni,
6 µg / zi pentru sugari de la 6 luni la 1 an,
20 µg / zi pentru copii de la 1 la 3 ani,
25 µg / zi pentru copii cu vârsta cuprinsă între 4 
și 10 ani,
35 µg / zi pentru adolescenți cu vârsta cuprinsă 
între 11 și 17 ani,
40 µg / zi pentru bărbați și femei cu vârsta peste 
18 ani,
40 µg / zi pentru femeile gravide,
și 45 µg / zi pentru femeile care alăptează.

ce alimente sunt bogate în vitamina B8?
Avantajul este că este prezent în aproape toate 
alimentele, dar în proporții foarte variate. O 
găsim în carnea de organe, în special în ficat. La 
fel ca toate vitaminele B, este solubilă în apă, 
de unde și avantajul aburirii și / sau consumului 
sucurilor și bulionelor de gătit.
Alimentele cele mai bogate în vitamina B8:
Ficat de pasăre (210 µg),
Drojdie de bere (60 µg),
Migdale (49 µg),
Pâine integrală (32 µg),
Nuci (29 µg),

Boabe negre fierte (18 µg),
Ou fiert tare (16 µg),
Ciuperci (14 µg),
Făină de grâu integral (7,2 µg),
Brie (6,8 µg),
Bacon (6 µg),
Filet de porc (5 µg),
Friptură la grătar (5 µg),
Anghinare (4,1 µg).

Sunt frecvente deficiențele de biotină? 
cum să le recunoaștem?
Deficiențele de vitamina B8 rămân rare, deoa-
rece B8 este reprezentată pe scară largă în 
alimente și este parțial produsă de anumite 
bacterii prezente în flora intestinală.
Mai multe semne pot semnala carența:
unghii fragile și fragile,
acnee
piele grasă și / sau păr,
dermatită,
eritem sau candidoză,
Pierderea parului
etc.
Un deficit de B8 poate fi legat de o stare de 
subnutriție (dietă restrictivă cu conținut scăzut 
de calorii sau severă, anorexie etc.), boală 
inflamatorie cronică a intestinului, insuficiență 
renală sau chiar un defect genetic.

când să luați suplimente alimentare?
Poate fi benefic să folosiți suplimente alimen-
tare pentru probleme ale pielii, căderea părului, 
unghiile moi și fragile. În acest caz, este prescris 
la doze cuprinse între 10 și 30 mg pe zi.
Dacă situația nu se îmbunătățește după câteva 
săptămâni, pot fi luați în considerare alți 
factori care explică starea de sănătate slabă a 
tegumentelor:
deficiență de fier,
deficit de zinc,
deficit de vitamina B12,
sau disfuncție tiroidiană.

Sursa: santemagazine.fr








