Sveikata

Nuovargio priežastis – ir geležies stygius
Jeigu jaučiate dažną galvos svaigimą,
einant kartais pinasi kojos, nėra jėgų
užlipti net į menką kalniuką, nenurašykite
šių negalavimų per ilgam užsisėdėjimui
namuose ar vitaminų trūkumui po
žiemos. Tokius pojūčius dažnai sukelia
geležies stygius. Kaip kompensuoti
šio mikroelemento trūkumą, kad
neprisišauktumėte rimtesnių ligų?
Dalia VALENTIENĖ
Didelis nuovargis ir
silpnumas – dažniausias
geležies stygiaus požymis

Kauno miesto poliklinikos šeimos gydytoja Giedrė Baršauskienė teigia, kad pavasarį geležies trūkumas, sukeliantis mažakraujystę, nustatomas dažniau
nei kitais metų laikais. Liga gali
užklupti tuos, kurie mažai buvo
gryname ore, nepakankamai
valgė vaisių ir daržovių, papildomai nevartojo vitaminų, taip pat
jei organizmą nualino peršalimo
ligos. Žinoma, įtakos gali turėti ir
kitos priežastys.

Kodėl organizmui
svarbi geležis?

Geležis yra vienas iš svarbiausių mikroelementų žmogaus
organizme. Būdama raudonųjų
kraujo kūnelių – eritrocitų – sudėtyje, ji padeda išnešioti deguonį
po visą organizmą. Hemoglobino sintezėje, pasak Kauno miesto poliklinikos Šilainių padalinio
šeimos gydytojos G. Baršauskienės, dalyvauja beveik 70 proc.
visos į organizmą patenkančios
geležies, o likę 30 proc. yra kaupiami audiniuose ir atlaisvinami
palaipsniui – skydliaukės veiklai,
medžiagų apykaitos procesams
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ir imuninei sistemai palaikyti.
„Geležis yra labai svarbi raumenų ir kitų organų metabolizmui,
t. y. medžiagų apykaitai. Jos trūkumas sukelia anemiją – hemoglobino kiekio sumažėjimą, dėl
to organizmui pradeda trūkti deguonies, sutrinka organų ir tam
tikrų organizmo sistemų funkcijos“, – aiškina šeimos gydytoja
G. Baršauskienė.
Mūsų organizme geležies yra
apie 4–5 g. Apie 2,5 g šio mikroelemento kiekio yra hemoglobino, būtino deguoniui transportuoti, formos, o kiti 2 g – feritino
formos. Šios formos geležies yra
kaulų čiulpuose, kepenyse, kur
kaupiamas jos rezervas, ir blužnyje. Atsiradus geležies trūkumui, pirmiausia organizmas jos
ima iš rezervų, todėl kurį laiką
žmogus jokių simptomų nejunta.

Geležies trūkumo
simptomai

Yra daugybė požymių, leidžiančių įtarti, kad organizme
grėsmingai sumažėjo šio svarbaus mikroelemento. Pirmiausia, pasak gydytojos, labiau nei
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įprastai žmogus be priežasties
jaučiasi pavargęs ir silpnas. Geležies trūkumas taip pat gali
sukelti dusulį. Kadangi raumenys negauna pakankamai deguonies įprastoms veikloms,
tokioms kaip vaikščiojimas, padidėja kvėpavimo dažnis, ima
trūkti oro. Kartais žmogus mano,
kad to priežastis – širdies negalavimai. Gydytojui jis skundžiasi,
kad skauda širdį, duria net ir nedidelio fizinio krūvio metu, ji ima
smarkiau plakti. Atlikus kraujo
tyrimą paaiškėja, kad dėl to kalta
geležies stokos sukelta anemija.
„Trūkstant geležies, pasireiškia
bendras nuovargis, raumenų
silpnumas, moterims – gausus
kraujavimas menstruacijų metu. Esant šiems simptomams,
tyrimai iš pradžių gali net ir nerodyti geležies trūkumo. Hemoglobinui nukritus žemiau normos, atsiranda mažakraujystė,
vadinamoji anemija. Ją išduoda
odos blyškumas ir sausumas, lūžinėjantys nagai, skonio pasikeitimas. Apie geležies trūkumą gali
įspėti ir galvos skausmai, svaigimas, širdies permušimai, dusulys
net menko fizinio krūvio metu.
Šie simptomai dažniausiai juntami, kai anemija yra vidutinės ar
sunkios formos“, – sako medikė.
Trūkstant geležies, pasitaiko ir mažiau įprastų simptomų.
Vienas iš jų – neramių kojų sindromas, sukeliantis dilgčiojimo
pojūtį, nesąmoningą norą vis
judinti kojas.
Dar vienas geležies stygiaus
požymis – patinęs liežuvis, kai
atsiranda vadinamasis atrofinis
glositas. Liežuvis padidėja tiek,
kad išnyksta jo grublėtumas ir
jis pasidaro glotnus. Dėl ištinimo
gali būti sunku kramtyti, ryti ar
net kalbėti. Kai kurie šaltiniai teigia, kad žmogui, kamuojamam
glosito, vis norisi ledų – gal tai
padeda sumažinti patinimą ir
nemalonų liežuvio jautrumą? Kai
kuriems asmenims dėl geležies
trūkumo suskilinėja lūpos, atsiranda įtrūkių lūpų kampučiuose.
Trūkstant geležies, deguonimi prasčiau aprūpinamos galvos smegenys, todėl sutrinka jų
funkcijos, žmogui tampa sudėtinga dirbti protinį darbą, susikaupti, būti dėmesingam, kar-

tais persekioja nepaaiškinamas
nerimas. Esant mažakraujystei
neretai skundžiamasi nuolat šąlančiomis rankomis ir pėdomis.
Geležies trūkumas, ypač kai
nustatoma anemija, gali sukelti
ir plaukų slinkimą. Plaukų folikulai negauna pakankamai deguonies, pereina į ramybės būseną –
nebeauga taip sparčiai, o tada
iškrinta. Žmogui įprasta prarasti
apie 100 plaukų per dieną. Pastebėjus, kad jų išslenka kur kas
daugiau, vertėtų pasitikrinti, ar
nestinga geležies.
Kai kurie su geležies stygiumi
susidūrę žmonės pasakoja, kad
jiems tuo metu norėjosi valgyti
tai, kas įprastai nėra valgoma,
pavyzdžiui, molio, kreidos.

Vyrams geležies
trūksta rečiau

Anemija, išsivysčiusi dėl geležies stygiaus, dažniau pasitaiko
moterims. „Geležies stygius yra
dažniausiai pasitaikantis mitybos trūkumas visame pasaulyje.
Geležies stokos anemija serga iki
20 proc. moterų. Dažniausiai geležies stokos anemija diagnozuojama nėščioms moterims – net
apie 50 proc. Vyrams ji pasitaiko
rečiau – apie 3 proc. Iš viso pasaulyje geležies stokos anemija
serga apie 15 proc. žmonių. Geležies poreikis didėja paauglystėje,
organizmui intensyviai bręstant.
Šio mikroelemento trūkumas
gali vystytis daug ir intensyviai
dirbantiems, aktyviai sportuojantiems žmonėms. Su prakaitu
iš organizmo pašalinama dalis
naudingųjų medžiagų, ne išimtis
ir geležis“, – pasakoja šeimos gydytoja G. Baršauskienė.
Jei organizme nustatomas
mažas geležies kiekis, ne visais
atvejais tai būna mažakraujystė. Reikia išsiaiškinti, ar žmogus
neserga kitomis, daug sunkesnėmis ligomis, ar nėra kraujavimo žarnyne. Geležies poreikis,
pasak medikės, gali padidėti po
operacijų, kai netenkama daug
kraujo, sergant įvairiomis ligomis, esant ilgalaikiam, lėtiniam
kraujavimui, pavyzdžiui, kraujuojančiai opai ar kitokiam kraujavimui iš virškinamojo trakto.
Mažas hemoglobino, geležies
kiekis kartais būna vienas iš vė-

Liaudies medicina
žio simptomų, ypač vidutinio ir
vyresnio amžiaus žmonėms.
Taip pat derėtų žinoti, kad yra
asmenų, kurių organizmas linkęs mažiau kaupti geležį. Geležį
įsisavinti trukdo ir tam tikri produktai, vitamino C trūkumas. Pavyzdžiui, geležis blogiau įsisavinama, kai geriama daug žaliosios
ir juodosios arbatos, kavos. Jai
patekti į organizmą trukdo ir raudonajame vyne esantys taninai.

Pavasario pranašės raktažolės

Geležies trūkumą
būtina atkurti

Gydomosios savybės

Dažniausiai geležies stygiaus
anemiją rodo hemoglobino
kiekis kraujyje, tačiau ne visais
atvejais. Kartais jis būna normalus, bet visi paciento negalavimo požymiai leidžia įtarti
mažakraujystę. Bendras kraujo
tyrimas slaptos mažakraujystės
nerodo. Tokiu atveju reikia atlikti feritino tyrimą, kuris atskleidžia organizmo geležies atsargų kiekį, kaupiamą kepenyse.
Jeigu jo kiekis kraujyje yra mažiau nei 41, reikėtų susirūpinti.
Neatkuriant geležies trūkumo ir
negydant mažakraujystės, gydytojos G. Baršauskienės teigimu,
gali pradėti vystytis su kitomis
organų sistemomis susijusios
komplikacijos. „Susilpnėja imunitetas, dažniau sergama infekcinėmis ligomis, atsiranda širdies nepakankamumas, krūtinės angina.
Vaikai, sergantys geležies stokos
anemija, lėčiau vystosi, blogiau
koncentruoja dėmesį, dažniau
turi elgesio problemų“, – vardija
galimus padarinius medikė.
Kaip atkurti geležies trūkumą? Pirmiausia šeimos gydytoja pataria pasirūpinti visaverte
ir subalansuota mityba. „Jei dėl
geležies trūkumo jau išsivysčiusi anemija, gydyti pasitelkiami
geležies preparatai. Be abejo,
svarbu nustatyti anemiją sukėlusią priežastį ir stengtis ją pašalinti“, – sako gydytoja. Prireikus
tiriami vidaus organai ir gydomas lėtinis kraujavimas.
Derėtų žinoti, kad sveikatos
negalavimų gali kilti ne tik dėl
geležies trūkumo, bet ir dėl pertekliaus. Didelis kiekis geležies
žmogui yra toksiškas, galima
susirgti hemochromatoze – geležies pertekliaus organizme
sukelta liga. Laiku nenustačius
šios ligos ir jos negydant, geležis
kaupiasi įvairiuose organuose,
ypač kepenyse, širdyje, kasoje,
ir gali sukelti mirtinų pažeidimų.

Anksti pavasarį mūsų pievos pasipuošia
malonų medaus kvapą skleidžiančiais
raktažolių žiedais. Nuo senų senovės
tikima šių augalų gydomosiomis galiomis,
apie juos sukurta daugybė legendų.
Pavasarinių raktažolių preparatai labai naudingi ankstyvą pavasarį, kai organizme trūksta vitamino C. Jo ypač gausu raktažolių lapuose: dviejuose šių augalų
lapeliuose yra žmogaus vitamino
C paros norma. Greitai išdžiovintuose lapuose, susmulkintuose į
miltelius ir hermetiškai uždarytuose, vitaminas C išsilaiko beveik metus. Žinoma, šios vaistažolės naudingos ne vien tuo. Jų
žieduose yra daug eterinio aliejaus, flavonoidų (svarbių širdies
ir kraujagyslių ligų profilaktikai)
bei karotenoidų (naudingų antioksidantų), šaknyse – saponinų,
palengvinančių atsikosėjimą ir
padedančių išvengti sklerozės,
taip pat gausu glikozidų, gleivių,
kartumynų, organinių rūgščių.
Šių augalų preparatai – mažai toksiški, slopina spazmus,
ramina nervus, skatina šlapimo
skyrimąsi. Liaudies medicinos žinovai pataria jų vartoti nuo kvėpavimo takų uždegimo, slogos,
kosulio, galvos skausmų ir svaigimo, reumato, dažno vidurių
užkietėjimo, peršalimo ligų.
Anglijoje ir Olandijoje raktažolės auginamos kaip pavasarinės vitamininės salotos, kurios
greitai sustiprina organizmą ir
pagerina nusilpusį regėjimą.
Raktažolių lapus anglai naudoja kaip prieskonį, deda jų į omletus, o Vidurio Europoje, taip
pat Norvegijoje ir Švedijoje jie
valgomi kartu su kitais žalumynais ir bulvėmis, troškinami kaip
špinatai. Kartumui panaikinti lapai pamirkomi pusvalandį vandenyje arba plikomi 3–5 min.
verdančiu vandeniu, šaknys paverdamos 3–5 min.
Dėmesio! Raktažolių preparatų nepatariama vartoti šiems augalams alergiškiems žmonėms
ir didelėmis dozėmis nėščioms
moterims. Prieš gydantis raktažolių preparatais reikėtų pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Raktažolių arbatos

n Šaukštelį susmulkintų raktažolių užpilkite stikline verdančio
vandens, uždenkite ir palikite
trumpam pritraukti, nukoškite ir
išgerkite prieš miegą. Ši arbata
yra veiksminga nervų ir širdies
veiklos stiprinamoji priemonė,
malšina migreną ir nervinius
galvos skausmus, padeda įveikti nemigą. Į arbatą galima įdėti
liepžiedžių, gysločių, vaistinių
ramunėlių ar medetkų žiedų.
n Peršalimo ligas gydo tokia arbata: susmulkinkite ir sumaišykite lygiomis dalimis raktažolių,
liepžiedžių ir gysločių ir užpilkite verdančiu vandeniu. Prieš
eidami miegoti išgerkite didelį
puodelį šios arbatos ir šiltai apsiklokite. Jei taip pradėsite gydytis pirmąjį vakarą, tik pajutę pirmuosius peršalimo požymius,
labai greitai pasveiksite.
n Raktažolės pasižymi kraujo
valomuoju poveikiu, todėl padeda pašalinti iš organizmo medžiagas, sukeliančias podagrą ir
reumatines ligas. Sergant šiomis
ligomis patariama kasdien (ilgoką laiką) išgerti po 1–2 stiklines
raktažolių arbatos.
n Kiek švelnesniu kraujo valomuoju poveikiu pasižymi raktažolių žiedų arbata: 2 šaukštelius
susmulkintų žiedų užpilkite stikline verdančio vandens, uždenkite ir palikite 10 min. pritraukti.
n Nusilpus organizmui susmulkinkite ir sumaišykite (lygiomis
dalimis) raktažolių žolės arba šaknų ir paprastųjų jonažolių žolės,
užpilkite stikline verdančio vandens, uždenkite ir trumpam palikite, tada nukoškite ir išgerkite.

Antpilai ir nuovirai

n Raktažolių žolės antpilas var-

ginant artritui: 10 g susmulkintos sausos žaliavos užpilkite stikline verdančio vandens, uždenkite ir palikite 15–20 min., paskui
nukoškite. Antpilo gerkite po
ketvirtadalį (galima ir po pusę)

Liaudies medicinoje raktažolės
pasitelkiamos gydant kvėpavimo takų
ligas, reumatą, nuo vidurių užkietėjimo,
galvos skausmo ir kt.
stiklinės 3 ar 4 kartus per dieną.
n Raktažolių žolės nuoviras ser-

gant viršutinių kvėpavimo takų
ligomis: šaukštą susmulkintos
žaliavos užpilkite stikline verdančio vandens, pavirkite pusvalandį ant mažos ugnies, uždenkite
ir palikite dar pusvalandį, paskui
nukoškite. Nuoviro gerkite po
šaukštą 3 ar 4 kartus per dieną.
n Raktažolių žolės, lapų, žiedų ir
šaknų antpilas gydo uždegimines ligas, ramina sudirgusią centrinę nervų sistemą, skatina šlapimo skyrimąsi: šaukštą susmulkintų raktažolių užpilkite stikline
verdančio vandens, uždenkite ir
palikite 30–40 min., paskui nukoškite ir išgerkite per dieną.
n Raktažolių žiedų ir šaknų mišinio nuoviro kompresai malšina
galvos skausmus ir gydo sunkiai
gyjančias žaizdas.
n 10 g susmulkintų raktažolių
šaknų užpilkite stikline verdančio vandens, pakaitinkite pusvalandį verdančio vandens vonelėje, uždenkite ir palikite atvėsti,
paskui nukoškite ir pripilkite virinto vandens (kad būtų ankstesnis tūris). Nuoviro gerkite po
1–2 šaukštus 3 ar 4 kartus per
dieną prieš valgį varginant kvėpavimo takų ligoms. Raktažolių
šaknų nuoviras skatina bronchų
gleivinės sekrecijos funkciją ir
gleivių atsiskyrimą nuo sienelių,
todėl jo geriama atsikosėjimui
palengvinti.
n Raktažolių šakniastiebių nuoviras, sumaišytas su medumi,
yra naudingas inkstams ir šalina
akmenis iš šlapimo pūslės. Šio
nuoviro patariama gerti ir esant
lytinės potencijos sutrikimų.
Parengė Remigija ZINKEVIČIENĖ
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