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„Smak Zdrowia”:

O czym mówi zapach potu?
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Przebywanie w towarzystwie osób, które brzydko pachną poddaje nasze powonienie ciężkiej próbie. I choć
przyczyn niemiłych zapachów ludzkiego ciała jest kilka, szczególnie dojmująca jest woń potu. Kiedy nie pomagają
codzienny prysznic i mydło, warto zastanowić się nad stanem swojego zdrowia.
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powierzchnię skóry przez pory, gdzie staje się doskonałą pożywką dla mikroorganizmów i bakterii.
Niekiedy zdarza się, że pot zaczyna mieć bardzo specyﬁczne i określone nuty zapachowe. Może to być
O nieprzyjemny zapach potu posądzany jest przede wszystkim brak odpowiedniej higieny. Ten czynnik
sygnał, że w organizmie rozwija się choroba lub że ta istniejąca nie jest dobrze leczona. To jedynie
ma oczywiście kluczowe znaczenie, ale nie jedyne. Intensywność woni zależy również od diety,
ostrzeżenie i na tej podstawie lepiej nie wyciągać zbyt daleko idących wniosków. Jednak gdy
hormonów, przyjmowanych leków, stresu, palenia papierosów, a nawet koloru skóry. Czasem można
nieprzyjemny bukiet zapachowy trwa dłuższy czas, a nie jest spowodowany ani upałem, ani
zminimalizować jego silny zapach zmieniając styl życia czy sposób jedzenia, ograniczyć przy pomocy
intensywnym wysiłkiem czy stresem, warto skonsultować się z lekarzem i zrobić odpowiednie badania.
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Moczu – może to oznaczać schorzenie nerek i ich niewydolność. Na ogół towarzyszą temu
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Na ciele znajduje się kilka milionów gruczołów potowych – ekrynowe, odpowiedzialne głównie za
Acetonu lub fermentujących owoców – najczęściej to objaw nierozpoznanej lub źle leczonej
termoregulację, rozłożone równomiernie na całej skórze i apokrynowe, które rozwijają się w okresie
cukrzycy. Gdy z powodu braku insuliny cukier zaczyna gromadzić się we krwi, dochodzi do
dojrzewania, znajdujące się w okolicy owłosionej skóry. m.in. w pachach i w okolicy narządów
wytworzenia się tzw. ciał ketonowych. Tego szczególnego zapachu nie należy lekceważyć i jak
płciowych. To głównie z ich powodu zapach potu może być nie do zniesienia, bowiem właśnie one są
najszybciej skonsultować się z lekarzem.
odpowiedzialne za usuwanie produktów przemiany materii z organizmu.
Nieświeżego piwa – nie jest to objaw kaca, nawet jeśli są do tego uzasadnione powody.
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Wrodzone choroby metaboliczne mają także swój specyﬁczny zapach. Na przykład
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