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Dna to choroba, która jest spowodowana odkładaniem się złogów moczanowych, które 
to z kolei jest związane z nadmiarem kwasu moczowego w organizmie. Złogi te mogą 
odkładać się w ścięgnach, stawach i innych miejscach w ciele.
Dna powoduje stany zapalne, tkliwość, bolesność, zaczerwienienie i obrzęk miejsc, w 
których złogi te się odkładają. 
Ponadto w przypadku dny mogą pojawiać się na ciele tak zwane guzki dnawe oraz 
kamienie nerkowe. 

Na zachorowalność na dnę może mieć wpływ predyspozycja genetyczna oraz 
nadmierne spożywanie:

• alkoholu,
• napojów słodzonych,
• mięsa,
• owoców morza.
• urazy fizyczne.

STAN ZAPALNY DRÓG MOCZOWYCH

Zapalenie dróg moczowych wynika z infekcji bakteryjnej. Czasem zakażenie to 
powodują również wirusy i grzyby. 
Zapalenie dróg moczowych częściej zdarza się u kobiet i ma tendencję do nawracania, 
dlatego jeśli zdarzyło ci się raz, po wyleczeniu wdroż odpowiednią profilaktykę. 

Wyróżniamy dwa typy zapalenia dróg moczowych:
• zakażenie górnych dróg moczowych (odmiedniczkowe zapalenie nerek),
• zapalenie dolnych dróg moczowych (stan zapalny pęcherza moczowego).

Wśród objawów zakażenia dolnych dróg moczowych wyróżniamy:
• bolesne oddawanie moczu,
• częstomocz,
• uczucie parcia na mocz nawet po kilku minutach po oddaniu moczu,
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• ból podbrzusza,
• ból okolicy lędźwiowej kręgosłupa,
• nudności,
• gorączka.

Czasem pojawia się też krew lub ropa w moczu.
Odmiedniczkowe zapalenie nerek zaś objawia się zwykle gorączką i bólem w dole 
brzucha.

KAMICA MOCZOWA

Kamica moczowa polega na powstawaniu i zaleganiu mineralnych złogów w układzie 
moczowym: nerkach, moczowodach i pęcherzu moczowym. 

Najczęściej występują następujące rodzaje kamic to:
• kamica fosforanowo-wapniowa,
• kamica szczawianowo-wapniowa,
• kamica moczanowa (tu zalegają kryształki kwasu moczowego).

W przypadku kamicy moczowej występują następujące objawy:
• ból (zwykle w okolicy lędźwiowej),
• podwyższona temperatura,
• krwiomocz,
• uczucie osłabienia,
• nudności lub wymioty,
• czasem dochodzi do infekcji dróg moczowych.

NIEWYDOLNOŚĆ NEREK

Niewydolność nerek to upośledzenie czynności nerek. 

W przypadku niewydolności nerek następuje skąpomocz, a potem bezmocz. Jest to stan 
niebezpieczny dla zdrowia i życia.

Najczęstszymi przyczynami niewydolności nerek są:
• cukrzyca,
• torbiele nerek,
• choroby naczyń krwionośnych,
• choroby cewki,
• niedrożność moczowodów,
• uszkodzenie miąższu nerek,
• zatrucie,
• powiększenie prostaty,
• spożywanie w nadmiarze czerwonego mięsa.
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ZAPALENIE PĘCHERZA MOCZOWEGO

Zapalenie pęcherza moczowego to infekcja bakteryjna (zwykle pałeczką okrężnicy) 
błony śluzowej pęcherza moczowego. Nie leczone może prowadzić do poważnych 
powikłań, na przykład do odmiedniczkowego zapalenia nerek.

Objawami zapalenia pęcherza moczowego są:
• częstomocz,
• ból i uczucie pieczenia 

przy oddawaniu moczu,
• uczucie parcia na pęcherz nawet, gdy jest w nim niewielka ilość moczu,
• krew w moczu.

W kursie „Choroby i ich naturalne leczenie” dowiesz się, jakie objawy i przyczyny mają różne choroby
oraz jak je leczyć za pomocą metod takich, jak ziołolecznictwo, fizjoterapia, medycyna chińska,

odpowiednie odżywianie, medycyna ludowa, aromaterapia, koloroterapia, bioterapia i wiele innych.
Zapraszamy.

Marta Pyrchała-Zarzycka
Astro Salus Education Ltd 
Naturalnie do zdrowia, mądrze do rozwoju

kursy@astrosalus.pl      

STRONY INTERNETOWE BLOGI

www.astrosalus.pl http://astrosalus.pl/medycyna-naturalna/

www.astrosalus.com http://astrosalus.pl/reiki/
http://kosmetyka-fitness.pl http://kosmetyka-fitness.pl/ona/

www.magia-zycia.com.pl http://magia-zycia.com.pl/duchowosc/

www.sukces-biznes.pl http://sukces-biznes.pl/sukces/

www.edukacja-domowa.pl www.edukacja-domowa.pl/rozwoj-dzieci
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