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Czynnościowe dolegliwości serca

Obraz kliniczny choroby jest niejednoznaczny, pozbawiony charakterystycznych dolegliwoœci. Niemniej nale¿¹ do nich wewnêtrzny niepokój, ko³atanie serca, odczuwanie rozproszonego bólu
lub ucisku w klatce piersiowej, nagle pojawiaj¹ce siê dusznoœci
i czêstoskurcze. Czasem istniej¹ powi¹zania z niespecyficznymi
dolegliwoœciami w nadbrzuszu zespo³u Roemhelda. Nierzadko towarzysz¹ im objawy psychowegetatywne. Cierpi¹cy na tê chorobê pacjenci czêsto stwierdzaj¹, ¿e „czuj¹” w³asne serce. Oglêdziny somatyczne nie pozwalaj¹ dostatecznie wyjaœniæ przyczyn dolegliwoœci.

1.2.1 Terapia ogólna
Uœwiadamianie braku szkodliwego wp³ywu dolegliwoœci na organizm. Metody odprê¿ania, takie jak trening autogeniczny lub progresywna relaksacja miêœni Jacobsona, ew. psychoterapia, np. terapia zachowania.

1.2.2 Fitoterapia
W leczeniu tej choroby nie dysponujemy w³aœciwymi preparatami chemicznymi. Skuteczne jest natomiast leczenie œrodkami roœlinnymi, zalecane przy sprzyjaj¹cym profilu korzyœci i ryzyka.
W zale¿noœci od leczonej dolegliwoœci zastosowanie maj¹:
wzmacniaj¹ce si³ê skurczu serca i zwiêkszaj¹ce przep³yw
wieñcowy
– liœcie z kwiatami g³ogu (patrz rozdz. 1.1 Niewydolnoœæ serca,
s. 3)
ogólnie wspomagaj¹ce przep³yw krwi
– liœcie mi³orzêbu (patrz rozdz. 1.4 Obwodowa têtnicza niedro¿noœæ naczyniowa, s. 9)
ogólnie uspokajaj¹ce
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– korzeñ koz³ka lekarskiego (patrz rozdz. 8.1 Zaburzenia snu, s.
159)
– ziele dziurawca (patrz rozdz. 8.2 Depresja, s. 169)
wiatropêdne i przeciwwzdêciowe
– owoce kminku zwyczajnego (patrz rozdz. 3.4 Zaburzenia
trawienia, s. 57)
– owoce kopru w³oskiego (patrz rozdz. 3.2 Nie¿yt ¿o³¹dka, s. 49)

1.3

Hipotonia

Symptomatyczne obni¿enie skurczowego ciœnienia krwi do wartoœci poni¿ej 105 mmHg. Rozró¿nia siê hipotoniê pierwotn¹, inaczej samoistn¹ i wtórn¹, np. na skutek niewydolnoœci serca, niewydolnoœci nadnercza, niedomagañ tarczycy, utraty krwi, odwodnienia lub gor¹czkowego zaka¿enia, zale¿nie od przypadku z lub
bez objawów ortostazy.

1.3.1 Terapia ogólna
Dostarczenie dostatecznej iloœci p³ynów z dodatkiem soli. Regularny fizyczny trening wytrzyma³oœciowy. Hydroterapia wg Kneippa, np. zanurzanie, polewanie wod¹ zimn¹ b¹dŸ naprzemiennie,
masa¿ suchymi szczotkami. W przypadku hipotonii wtórnej leczenie schorzeñ zasadniczych.

1.3.2 Fitoterapia
Roœlinne œrodki lecznicze, dobrze tolerowane zarówno w u¿ytku
zewnêtrznym, jak i wewnêtrznym, stanowi¹ œwietn¹ alternatywê
dla leków syntetycznych. Powinno siê je stosowaæ, w miarê mo¿liwoœci, w kombinacji z powy¿ej przytoczonymi zaleceniami ogólnymi.
Hipotonia
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1.3.3 Profile surowców
Kamfora
Camphora, Cinnamomum camphora (L.) Siebold
ZZ:
wew.: zaburzenia regulacji kr¹¿enia (obni¿one ciœnienie
têtnicze)
zew.: reumatyzm miêœniowy, nie¿yt dróg oddechowych
D:
œrodek aromatyczny; tonizuje uk³ad kr¹¿enia, bronchospazmolityczny i –sekretolityczny; w u¿ytku zew. poprawia przep³yw krwi
P/w:
ci¹¿a; nie stosowaæ u niemowl¹t i ma³ych dzieci w okolicach twarzy; nie nanosiæ na uszkodzon¹ skórê
DN:
egzemy kontaktowe
WO: nieznane
W:
zatrucia wskutek doustnego przyjêcia œrodków zewnêtrznych o wysokim stê¿eniu
D/Z: wew.: œrednia DD 30–300 mg
zew.: maks. stê¿. 25%, dla niemowl¹t i ma³ych dzieci
maks. 5%
spirytus kamforowy (Spiritus camphoratus FN; 9,5–
–10,5g kamfory/100g) wcieraæ kilka razy w ci¹gu dnia
PL:
wew.:
preparat z³o¿ony:
* Korodin®, 100 g zaw. 2,5 g kamfory, 97,3 g wyci¹gu
p³ynnego z owoców g³ogu, 3 × dzien. 10 kr. na cukrze,
chlebie, nigdy z wod¹!
maœci / nacieranie
* Pectocor ®N, 100 g zaw. 10 g kamfory racem.; 1–2 cm
wyciœniêtej maœci wcieraæ w okolicach serca 1–3 × dzien.
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preparat z³o¿ony:
* Cor–Vel Truw® maœæ na serce, 100 g zaw. 3,8 g kamfory, 1,7 g lewomentolu, 2,9 g olejku drzew iglastych,
6,0 g olejku rozmarynowego; 1–2 cm wyciœniêtej maœci
wcieraæ w okolicê serca 1–3 × dzien.
O:
++
w leczeniu hipotonii
+
w leczeniu reumatyzmu miêœniowego
+
w leczeniu nie¿ytu dróg oddechowych

Liście rozmarynu lekarskiego
Rosmarini folium, Rosmarinus officinalis L.
ZZ:
zew.: dolegliwoœci kr¹¿enia (obni¿one ciœnienie têtnicze); do
leczenia wspomagaj¹cego w schorzeniach reumatycznych
wew.: zaburzenia trawienia
D:
œrodek aromatyczny; kwas rozmarynowy hamuje syntezê
prostaglandyny; zastosowany zewnêtrznie podra¿nia
skórê i wspomaga przep³yw krwi
P/w:
ci¹¿a
DN:
mo¿liwe alergie kontaktowe
WO: nieznane
W:
czêsto stosowany w kuchni œródziemnomorskiej jako
przyprawa pobudzaj¹ca apetyt oraz wspomagaj¹ca trawienie; w zastosowaniu zewnêtrznym dzia³anie wyraŸnie
pobudzaj¹ce; w zaburzeniach trawienia raczej ma³o skuteczne
D/Z: wew.: DD 4–6,0 g surowca, 10–20 kr. olejku eter. wg odpowiednich zaleceñ
olejek: przyjmowaæ 2–4 kr. kilka razy dzien. na kostce
cukru

Hipotonia
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napar: 2 g (1 £h)/150 ml, 15 min, piæ 1 fili¿ankê po posi³ku 3–4 × dzien.
zew. (balneoterapia): 50,0 g surowca zaparzyæ w ok. 1 l
wrz¹cej wody, po 30 min przecedziæ i dolaæ do k¹pieli
LG: 6–10% olejek eteryczny w postaci p³ynnej lub pó³sta³ej
spirytus rozmarynowy (Spiritus Rosmarini), wcieraæ
w bol¹ce miejsca kilka razy dziennie
+

Obwodowa tętnicza niedrożność naczyniowa

Zaburzenia dop³ywu krwi, które dotycz¹ najczêœciej koñczyn dolnych, uwarunkowane zwê¿eniem lub zamkniêciem œwiat³a naczyñ têtniczych. Do czynników zwiêkszaj¹cych ryzyko wyst¹pienia choroby nale¿¹ m.in.: palenie, zaburzenia przemiany t³uszczowej, nadciœnienie têtnicze i cukrzyca. Typowy obraz kliniczny
charakteryzuje zwapnienie naczyñ krwionoœnych oraz bóle miêœni
³ydek spowodowane pogorszeniem tolerancji wysi³ku fizycznego.
Klasyfikacja stadiów niedro¿noœci têtniczej ze wzglêdu na skalê
dolegliwoœci wg Fontaine’a:
Stadium I: brak dolegliwoœci przy technicznie wykrywalnych zmianach naczyniowych,
Stadium II: w³aœciwa mia¿d¿yca zarostowa i chromanie przestankowe (³ac. Claudicatio intermittens), dziel¹ca siê na:
– Stadium IIa: bezbolesne pokonywanie odcinków > 200 m,
– Stadium IIb: bezbolesne pokonywanie odcinków < 200 m,
Stadium III: bóle spoczynkowe,
Stadium IV: zgorzel.
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