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Szanowni Państwo,
Mija właśnie czwarta rocznica powstania naszego 
Towarzystwa „J-elita”, a tym samym koniec kadencji 
dotychczasowych władz. Walny Zjazd Delegatów 
podsumował pracę ustępującego zarządu oraz wybrał 
nowe władze (str. 5). Udało się nam dużo osiągnąć, 
ale osoby chore nadal borykają się z licznymi 
problemami. Możemy wiele wskórać, pod warunkiem 
że będziemy działać razem. To wspólne działanie 
to nie tylko petycje, listy, protesty, ale też kontakty 
z innymi chorymi. Pomocy potrzebują szczególnie 
te osoby, które diagnozę otrzymały niedawno. Telefon, 
mail, kontakt na gadu-gadu pełnią rolę naszego 
telefonu zaufania. 
Największym sukcesem tych czterech lat działalności 
jest to, że w każdej chwili możemy liczyć na wzajemne 
wsparcie, radę i zrozumienie.

Prezes Towarzystwa „J-elita” 

Małgorzata Mossakowska
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Strona Konsultanta Krajowego ds. Gastroenterologii, Rejestr 
Choroby Leśniowskiego-Crohna, www.chorobacrohna.pl

Górnośląskie Stowarzyszenie Wspierania Osób
Chorych na Nieswoiste Zapalenia Jelit
http://www.republika.pl/colitiscrohn

Polskie Stowarzyszenie Colitis Ulcerosa i Choroby Crohna, 
ul. Górnicza 18 B m. 15, 81-572 Gdynia
Prezes Mirosława Myszkowska 0 609 039 252

Wielkopolskie Stowarzyszenie Colitis Ulcerosa i choroby 
Leśniowskiego–Crohna, Poznań
Prezes Wiesława Bednawska 0 668 225 771
http://culc.republika.pl

Fundacja „Linia Życia” http://www.idn.org.pl/liniazycia 
wspomaga ludzi, którzy z powodu różnych chorób nie mogą 
odżywiać się w sposób naturalny. Fundację tworzą osoby 
żywione pozajelitowo w warunkach domowych. 

Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego 
zrzesza specjalistów zajmujących się w Polsce tymi formami 
żywienia http://www.polspen.org (22) 584 13 20

Forum internetowe dla osób chorych na NZJ
www.crohn.home.pl 

Crohn’s and Colitis Foundation of Canada 
http://www.ccfc.ca/English

Crohn’s and Colitis Foundation of America, http://ccfa.org
Colitis Foundation, www.colitisfoundation.com

Reach Out for Youth With Ileitis and Colitis, Inc. 
www.reachoutforyouth.org

Pediatric Crohn’s and Colitis Assotiation 
http://pcca.hypermart.net/index.html

New Zealand: Crohns and Colitis Support Group – CCSG 
http://www.ccsg.org.nz

Australian Crohn’s and Colitis Association 
http://www.acca.net.au

Die Deutsche Morbus Crohn / Colitis ulcerosa Vereinigung – 
DCCV – e.V, http://www.dccv.de

THE AUSTRIAN IBDIS PLATFORM, http://www.ibdis.net

European Federation of Crohn’s & Ulcerative Colitis Associations 
http://www.efcca.org/i 

Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO, http://www.polilko.pl
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AS: Wiemy, jak wiele zawdzięczają Pani chorzy 
na nieswoiste zapalenia jelita, dzięki Pani staraniom 
powstał niedawno nowy oddział – pierwszy i jedyny 
w Polsce – specjalnie dla chorych na NZJ. Jakie są teraz 
najważniejsze priorytety? 

GR: Priorytetem nadal jest poprawa dostępności terapii. 
Chociaż powstał program (leczenia biologicznego 
dla osób cierpiących na chorobę Leśniowskiego-Crohna – 
przyp. red.), to jego forma nie spełnia naszych oczekiwań. 
Przede wszystkim kryteria włączenia do programu 
są zbyt restrykcyjne i zbyt jednoznaczne. Zarzuca się nam, 
że nie wykorzystujemy przyznanych na ten cel pieniędzy. 
Dzieje się tak głównie dlatego, że lekarz nie może decydować, 
który pacjent spełnia kryteria – decyzję podejmuje NFZ 
(Narodowy Fundusz Zdrowia). Tak nie powinno być! 
To lekarz ma kontakt z pacjentem, a jego ocena kliniczna 
jest najlepszym miernikiem stanu ciężkości choroby. 
Problem ten czeka na rozwiązanie. Innym powodem 
niewykorzystania tych pieniędzy jest małe upowszechnienie 
wiedzy o terapii biologicznej. Pozostaje ona ciągle 
terapią ostatniego rzutu. Oczywiście, nie powinna to być 
terapia pierwszego rzutu, ale pewnie trzeba by ją włączać 
trochę szybciej. 
Próbujemy też poprawić dostępność do terapii biologicznej 
dla pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. 
Wystąpiliśmy wprawdzie o program leczenia infl iximabem, 
ale odpowiedzi jeszcze nie dostaliśmy i niestety nie jestem 
tu dobrej myśli. Przeprowadzaliśmy szkolenia dla 
lekarzy, jak rozliczać to leczenie z JGP (Jednorodne 
Grupy Pacjentów). Byłoby oczywiście lepiej, gdyby 
istniał oddzielny program, ale nawet teraz pacjent może 
mieć dostęp do terapii biologicznej. Wiele ośrodków ją 
stosuje, chociaż wiąże się to z ciągłym pisaniem papierów 
i występowaniem o zgody, których czasami nie otrzymujemy. 

Ostatnio okazało się, że na leczenie kilku pacjentów nie 
otrzymaliśmy zgody – podaliśmy już lek, bo nie mogliśmy 
czekać, a NFZ nagle odmówił nam refundacji. Odmówił 
z powodu, który uważam za niezrozumiały – podaliśmy 
bowiem pierwszy lek w ramach hospitalizacji, a drugą 
i trzecią dawkę w ramach jednodniowego pobytu. NFZ 
uznał, że tak być nie może. Takie problemy spotykają 
nas na co dzień, co pokazuje, że jeszcze nie jest dobrze, 
bo to nie lekarz decyduje o tym, komu, kiedy i dlaczego 
podawać określone leki. 
Z dobrych wiadomości – na nowej liście refundacyjnej 
ma się znaleźć budezonid na ryczałt. Oznacza to, po pierw-
sze, że będzie więcej pieniędzy na leczenie biologiczne 
choroby Leśniowskiego-Crohna. Po drugie, odpadnie 
nam spory kłopot z wydawaniem budezonidu w szpitalu. 
Dotychczas pacjent za każdym razem musiał się „stawiać” 
po nowe opakowanie leku, bo takie były wymogi NFZ – 
należało go zbadać i nie mogliśmy tego w żaden sposób 
ominąć. W naszej klinice leczą się przecież pacjenci z całej 
Polski, więc jeśli ktoś przyjeżdżał ze Szczecina czy ze Śląs-
ka, to ponosił duże koszty. Po trzecie, znikną narzucone 
sztucznie przez NFZ ograniczenia stosowania budezonidu 
do dwóch miesięcy – wszędzie na świecie, jeśli terapia 
jest skuteczna, budezonid stosuje się do sześciu miesięcy 
lub nawet dłużej. W momencie, gdy budezonid znajdzie 
się na listach refundacyjnych, to jedynym ograniczeniem 
będzie medyczna wiedza lekarza wypisującego lek 
i decydować będą kryteria medyczne, a nie administracyjne 
bariery NFZ. Jest to bardzo ważne, bo dopiero dzięki 
temu zdołamy naprawdę wykorzystać budezonid – dotąd 
był on dostępny tylko teoretycznie. Musieliśmy 
pytać pacjentów, czy po dwóch miesiącach leczenia 
refundowanego przez NFZ (jeśli nastąpi poprawa) będzie ich 
stać na opłacenie leczenia przez następne cztery miesiące. 
Niewielu pacjentów było na to stać, toteż nie dawaliśmy 
budezonidu wszystkim tym, którzy go potrzebowali. Teraz 
będziemy mogli to robić. 
Walczymy także o możliwość terapii podtrzymującej 
w chorobie Leśniowskiego-Crohna. Wiele większych 
ośrodków może stosować leczenie podtrzymujące, 
gdyż pozwala na to system JGP. Ponieważ jednak 
nie ma na to oddzielnych funduszy, istnieją ograniczenia 
i leczymy znacznie mniej pacjentów, niż by należało. 

AS: Pani Profesor, jak według Pani powinna wyglądać 
opieka nad przewlekle chorymi?

GR: Jeżeli chodzi o przewlekle chorych pacjentów – 
a na chorobę Crohna cierpi bardzo duża grupa ludzi 
młodych, pracujących, którzy nie chcą ograniczać swojej 
aktywności życiowej – ideałem byłoby, żeby leczyli się 
w jednym ośrodku: żeby w jednym ośrodku była ich 
pełna dokumentacja (i szpitalna, i ambulatoryjna), żeby 

Rozmowa z prof. dr hab. Grażyną Rydzewską 
– konsultantem krajowym w dziedzinie gastroenterologii
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nie błąkali się, nie szukali specjalistów, nie zmieniali 
ich co pięć minut. Wtedy poprawiłaby się także dostępność 
leczenia. Bo co innego, jeżeli przychodzi pacjent 
do rejestracji i nie może się zarejestrować, bo mu pani 
rejestratorka mówi, że termin jest za pół roku, a co innego, 
jeśli pacjent dzwoni do swojego lekarza i mówi: „Panie 
doktorze, ja się zaostrzyłem”. My swoich pacjentów znamy 
po imieniu, wiemy, kto się zaostrzył. Dzięki temu inaczej 
do tego podchodzimy – staramy się pilnie w tej sprawie 
działać, nie odsyłamy do okienka do rejestracji. Myślę, 
że przy chorobach przewlekłych, ważne jest właśnie 
zapewnienie dostępności – żeby pacjent z chorobą 
przewlekłą nie czekał w kolejce razem z pacjentami, którzy 
nie muszą natychmiast dostać się do specjalisty, których 
może leczyć lekarz rodzinny. Zamierzamy docelowo 
stworzyć tutaj cały taki moduł, przenieść na nasz nowy 
oddział poradnię jelitową, tak żeby cała dokumentacja 
znalazła się w jednym miejscu i żeby pacjentem zajmował 
się lekarz czy zespół lekarzy, którzy go znają. 
Wracam ciągle do problemu dostępności. Staramy się 
ją poprawić, ale przy obecnym systemie mamy z tym 
trudności. Nasz nowy oddział to już za mało, nasza 
poradnia jelitowa ma kolejki na pół roku – nie jesteśmy 
już w stanie robić więcej, bo mamy też masę innych 
obowiązków. Dlatego myślę, że rozszerzenie takich 
inicjatyw w Polsce mogłoby pomóc. Wprawdzie w Belgii 
istnieje tylko jeden dobry ośrodek leczenia biologicznego, 
ale jest tam lepsza niż u nas opieka ambulatoryjna. Tutaj 
nie działa ona odpowiednio – zmniejszyła się dostępność 
do poradni gastrologicznych, ponieważ niektóre z nich 
są likwidowane z powodu zbyt surowych wymogów NFZ 
dotyczących zatrudnianych tam lekarzy. Nawet jeśli młody, 
zdolny lekarz ma wysokie kwalifi kacje, a nie zrobił jeszcze 
specjalizacji, nie może pracować w poradni. Oczywiście, 
jeśli w poradni jest jeden samodzielny lekarz, to musi 
on mieć tę specjalizację. Ale uważam, że stawianie takich 
barier nie ma sensu w całych ośrodkach, które zajmują 
się tymi chorobami – tam kierownik ośrodka de facto 
odpowiada za poziom wiedzy moich asystentów i wiem, 
czy ktoś jest na tyle dobry, żeby w takiej poradni pracować. 
Takie właśnie ograniczenia sprawiają, że np. we Wrocławiu 
niektóre poradnie gastrologiczne zostały zamknięte, bo nie 
ma lekarzy z odpowiednimi kwalifi kacjami, którzy mogliby 
tam pracować (zwłaszcza że poradnie są niedochodowe). 
A przecież opieka ambulatoryjna jest niezwykle ważna. 

AS: Czy, Pani zdaniem, w Polsce powinno być więcej 
ośrodków leczenia biologicznego?

GR: To trudne pytanie. Myślę, że nie trzeba tu mówić 
o specjalnych ośrodkach – wystarczyłaby dobra opieka 
ambulatoryjna. Prawie każdy większy ośrodek kliniczny, 
który występował o terapię biologiczną, każdy ośrodek, 
który współpracuje ze mną w Rejestrze (chorych na chorobę 
Leśniowskiego-Crohna – przyp. red.), leczy chorych 
na NZJ. I nie wszędzie muszą istnieć oddzielne ośrodki, 
takie jak u nas. My staraliśmy się, tworząc specjalny 

oddział, wydzielić dla naszych pacjentów osobną ścieżkę 
dostępu. Skoro gdzie indziej nie ma aż takiego „obłożenia” 
jak u nas, to osobne oddziały nie są konieczne – jednak 
niezbędni są lekarze, którzy się tym problemem zajmują 
i którzy zapewnią pacjentowi dostęp do opieki zarówno 
ambulatoryjnej, jak i szpitalnej. 

AS: Dostępność leczenia jest więc najważniejszym 
priorytetem. Czy są jeszcze inne sprawy, które wymagają 
szczególnej uwagi?

GR: Myślę, że jeszcze sporo przed nami także 
w kwestii naszych inicjatyw edukacyjnych w środowisku 
lekarzy. Podejmujemy wiele takich działań. W tej chwili 
np. jesteśmy uczestnikami programu „Eksperci ekspertom”: 
spotykamy się z lekarzami z innych ośrodków, którzy chcą 
leczyć biologicznie, i omawiamy z nimi szczegółowo 
przypadki konkretnych pacjentów. To bardzo pomaga. 
W tym roku prowadziliśmy już kilka takich spotkań. 
Prowadzimy także szkolenia na spotkaniach Rejestru 
Choroby Leśniowskiego-Crohna. Planujemy także, 
od przyszłego roku cykl niewielkich, lokalnych konferencji 
dla lekarzy. Odbędą się one na razie w pięciu miejscach – 
zostaną tam wygłoszone wykłady prezentujące standardy 
opracowane przez grupę ekspertów. Podobnie robi 
ECCO (European Crohn’s and Colitis Organization), 
prowadząc te same wykłady w różnych miejscach świata. 
Przy tej okazji zostanie też stworzona platforma internetowa 
dla lekarzy. Zamierzamy również przy pomocy jednej 
z fi rm farmaceutycznych organizować we wszystkich 
ośrodkach prowadzących terapię biologiczną spotkania 
z pacjentami mające formę szkolenia. To już się w pewnym 
zakresie odbywa, Towarzystwo „J-elita” dociera do całej 
masy pacjentów, ale nadal jest jeszcze wielu, którzy 
nie mają dostępu do potrzebnych informacji. Kolejna rzecz 
to platforma internetowa, przy pomocy której pacjenci 
będą mogli zadawać ekspertom pytania i otrzymywać 
na nie odpowiedzi e-mailem. Zamierzamy w tym celu 
zatrudnić grupę odpowiednio wyszkolonych, młodych 
ludzi, którzy – radząc się nas, ekspertów – będą 
odpowiadali na pytania pacjentów. W tej chwili chociaż 
staramy się odpisywać na e-maile z pytaniami o porady, 
przy tylu obowiązkach, jest to dla nas niezwykle trudne 
– dlatego chcemy ten problem rozwiązać w sposób 
bardziej kompleksowy. 
Dużo już osiągnęliśmy i ciągle posuwamy się w tych 
naszych działaniach do przodu, ale przed nami jeszcze 
wiele do zrobienia.

AS: Bardzo dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Agnieszka Szopińska

W następnym numerze Kwartalnika zwiedzimy wraz 
z Panią Profesor nowy oddział dla chorych na NZJ.
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Spotkanie inaugurujące powstanie 
Oddziału Zachodniopomorskiego 

Chorzy na nieswoiste zapalenia jelita z regionu zachodniopomorskiego 
nie są już samotni w swoich zmaganiach z chorobą – spotkanie inauguracyjne 
4 kwietnia pokazało, że idea stworzenia Zachodniopomorskiego Oddziału 
„J-elity” była jak najbardziej słuszna. Do Samodzielnego Wojewódzkiego 
Szpitala Zespolonego przy ul. Arkońskiej w Szczecinie przybyło 
ok. 120 osób. Zgromadzonych powitała prezes Oddziału, Katarzyna 
Okuszko, która nakreśliła ideę działalności Towarzystwa oraz jego lokalnego 
oddziału, po czym zaprosiła do wysłuchania wykładów. O nieswoistych 
chorobach zapalnych jelita u dorosłych opowiedziała dr n. med. Dorota 
Pilecka, natomiast o sytuacji małych pacjentów dowiedzieliśmy się wiele 
od dr n. med. Małgorzaty Mokrzyckiej. Przerwa między wykładami 
była okazją do zapoznania się z wydawnictwami „J-elity”, nawiązania 
nowych znajomości oraz wstąpienia w szeregi Towarzystwa. Oddział Zachodniopomorski „J-elity” liczy już ok. 60 osób. 
Pierwsze spotkanie za nami, kolejne będą zapewnie jeszcze bardziej owocne (pastrz str. 15). 

Dzięki uprzejmości Dyrekcji szpitala, która przygarnęła nasz Zachodniopomorski Oddział „J-elity” pod swoje skrzydła, w każdy 
pierwszy czwartek miesiąca w godz. 16.00–18.00 w świetlicy Oddziału Gastrologicznego III A będą odbywały się dyżury członków 
Oddziału Zachodniopomorskiego. Serdecznie zapraszamy nie tylko członków Towarzystwa, ale też niezrzeszonych chorych 
i ich najbliższych. 

Spotkanie zostało dofi nansowane ze środków PFRON.

Nowe władze „J-elity”
W Popowie, 30 maja, odbyło się Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa „J-elita”. Podjęto na nim uchwały zatwierdzające 

sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 2008 r. oraz roczne sprawozdanie fi nansowe. W związku z wygaśnięciem 

czteroletniej kadencji wybrano nowe władze. Do Zarządu Głównego weszli Małgorzata Mossakowska (prezes), Katarzyna 

Jagiełło-Wilgat (wiceprezes), Jerzy Demiańczuk (wiceprezes), Magdalena Kuc (sekretarz), Ada Guźniczak (skarbnik) 

oraz Katarzyna Okuszko. Połowa członków w Zarządzie Głównym zasiada w nim od początku, co zapewni kontynuację 

podejmowanych dotychczas działań. Nowi członkowie ZG to osoby sprawdzone w aktywności na swoim terenie. Zachowana 

została również w Zarządzie reprezentacja aktywnie działających Oddziałów: Małopolskiego (Magdalena Kuc), Pomorskiego 

(Ada Guźniczak) i nowopowstałego Zachodniopomorskiego (Katarzyna Okuszko).

W Komisji Rewizyjnej zasiedli: Marlena Szajer (przewodnicząca), Maciej Kohmann (z-ca przewodniczącego), Małgorzata 

Czaja-Krasowska (sekretarz), Anna Polarczyk oraz Agnieszka Witan. Sąd Koleżeński utworzyli Anna Bochenek (przewodnicząca), 

Tamara Byszewska-Franaszek (z-ca przewodniczącego) oraz Agnieszka Gołębiewska (sekretarz).  

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które brały udział w działaniach Towarzystwa w minionej 

kadencji, a szczególnie trzem członkom zarządu: Małgorzacie Tylman, Markowi Lichocie i Piotrowi Labuddzie. Przyczynili się 

oni zarówno do powstania, jak i rozwoju Towarzystwa. Wiemy, że sercem są z nami i powrócą do aktywnej działalności, 

gdy zdrowie im na to pozwoli.

Zarząd Główny Towarzystwa „J-elita” II Kadencji 

Zarząd Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita 

„J-elita” pragnie serdecznie podziękować Dyrekcji, lekarzom z Oddziału III A Wewnętrzno-Gastrologicznego, a także personelowi 

pielęgniarskiemu Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego za pomoc, przychylność i życzliwość 

przy organizacji pierwszego seminarium wykładowego, które odbyło się 4 kwietnia 2009 r.
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Weekend majowy w Krynicy Górskiej

Tegoroczny weekend majowy członkowie Towarzystwa 
„J-elita” wraz z rodzinami spędzili w przepięknej miejscowo-
ści – Krynicy Zdroju. Pomimo strasznych korków wszystkim 
udało się bezpiecznie dotrzeć na miejsce spotkania – do domu 
wczasowego „Beskid”. Krynica przywitała nas bardzo ład-
ną pogodą i pięknymi widokami. Mieliśmy okazję trochę się 
poznać i zintegrować, a nowicjusze przekonali się o tym, 
że warto jeździć na takie spotkania.

Część merytoryczna została zaplanowana znakomicie. 
W pierwszym dniu pobytu odbył się wykład poprowadzo-
ny przez panią psycholog, mgr Ninę Opic. Dotyczył on za-
leżności pomiędzy dobrym nastrojem a funkcjonowaniem 
organizmu. Pani psycholog zaprezentowała także elemen-
ty technik relaksacyjnych – starała się wyciszyć słuchaczy, 
przenosząc ich w piękny świat, wolny od stresu codzienno-
ści. Niezapomniane wrażenie! Kolejny wykład wygłosiła 
lek. med. Agnieszka Świat. Dowiedzieliśmy się z niego wie-
le o osteoporozie i sposobach zapobiegania tej chorobie. 
Dietetyk – mgr Urszula Grochowska – wprowadziła nas 
w świat substancji konserwujących „E”. Szczegółowo opisała 
konserwanty, z jakimi spotykamy się na co dzień w żywności. 
Jak zwykle nasi wykładowcy i wolontariusze udzielali porad 
przez cały czas trwania pobytu.

Świetną rozrywkę dużym i małym wycieczkowiczom za-
fundowała pani Nina, proponując zajęcia z artterapii. Polegały 
one na „malowaniu” obrazów za pomocą przypraw. Bazylia, 
tymianek, curry, kminek – to tylko niektóre z przypraw wyko-
rzystanych w naszych pracach. Pomysły były bardzo różne, 
a zabawa świetna. I tak powstały pięknie pachnące, niepowta-
rzalne dzieła sztuki. 

W drugim dniu pobytu odbyła się wycieczka na Jaworzy-
nę. Bardziej aktywni mieli szansę wdrapać się na górę pieszo, 
a dla wygodnickich zaplanowano wjazd koleją gondolową. 
Pogoda dopisała i ze szczytu mogliśmy podziwiać piękno 
krajobrazu. Przyrządzony w schronisku na Jaworzynie posi-
łek przyciągnął wielu chętnych. Kawa i szarlotka na tarasie 
widokowym to raj na ziemi!

Warta wzmianki jest również wycieczka Doliną Popra-
du do Starego Sącza. W Starym Sączu zwiedziliśmy Staro-
sądeckie Muzeum Regionalne – oprowadził nas po nim sam 
kustosz. Następnie udaliśmy się do Klasztoru Sióstr Klarysek. 
Kulminacyjnym punktem wycieczki było zwiedzanie Ołtarza 
Papieskiego, przy którym Jan Paweł II dokonał kanonizacji 
św. Kingi. Przy okazji zobaczyliśmy także piękną Salę Pamię-
ci Jana Pawła II, mieszczącą się w dolnej części Ołtarza.

Wieczorami nie brakowało atrakcji, takich jak ognisko 
czy karaoke. Do późnej nocy piekliśmy kiełbaski i popijali-
śmy żurek – nawet kropiący chwilami deszcz nie zniechęcił 
nas do zabawy. Dzień przed wyjazdem wszyscy zgromadzi-
li się w sali wykładowej na  karaoke. Muzyka była świetna, 
a towarzystwo doborowe. Każdy miał szansę spróbować swo-
ich sił jako wokalista – wszystkim poszło znakomicie.

Krótko mówiąc, w Krynicy było nam wspaniale. Proszę 
o więcej takich wyjazdów. Można się na nich wiele nauczyć, 
wysłuchać interesujących wykładów, poznać wspaniałych 
ludzi, zintegrować się z grupą, wymienić doświadczeniami, 
a przede wszystkim – odpocząć od codziennego zgiełku. 
Dziękuję organizatorom i wykładowcom.

Podziękowania kieruję także do uczestników – bez Was 
nie byłoby tego wszystkiego. Jesteście wspaniali i liczę na to, 
że jeszcze z wielu takich wyjazdów będę pisać sprawozdania.

Spotkanie zostało dofi nansowane ze środków PFRON.
Marta Kuśmierz (martita)

Z ostatniej chwili
Prof. Jarosław Reguła przedstawił najnowszy, wydany w czerwcu raport dotyczący m.in. szczepień ochronnych. Eksper-
ci skupieni w ECCO stwierdzili, że u wszystkich pacjentów chorych na NZJ należy przeprowadzić badanie na obecność 
wirusa zapalenia wątroby typu B oraz wykonywać szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby. Wskazane jest 
także szczepienie przeciw ospie wietrznej. Chorzy, którzy są leczeni lekami immunomodulującymi, powinni co roku 
być szczepieni inaktywowaną szczepionką przeciwko grypie. U tych pacjentów zaleca się także szczepienie przeciw pneumo-
kokom. Należy pamiętać, że u pacjentów, którzy otrzymują leki osłabiające układ odpornościowy, podawanie szczepionek 
zawierających żywe szczepy jest zabronione. Dodatkowym zaleceniem jest badanie na obecność bakterii Clostridium diffi cile 
przy każdym zaostrzeniu choroby.

XII Warszawskie Spotkania Gastroenterologiczne
W dniach 14–15 czerwca Towarzystwo „J-elita” gościło na XII Warszawskich Spotkaniach Gastroenterologicznych. 

Przy naszym stoisku lekarze mogli zapoznać się z wydawnictwami Towarzystwa oraz zamówić poradniki i całoroczną prenumeratę 
Kwartalnika. Wielu z nich regularnie otrzymuje nasze publikacje. Nieswoistym zapaleniom jelita poświęcono całą sesję pierwszego 
dnia obrad. Omówiono m.in. wyciąg z raportu European Crohn’s nad Colitis Organization (ECCO), nowoczesne metody leczenia 
NZJ, dla nas pozostające nadal w sferze marzeń, oraz rosnącą zachorowalność wśród dzieci w Polsce. 
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W dniach 23–24 maja odbyły się IV Małopolskie Warsztaty Gastrolo-
gii Dziecięcej, organizowane przez Klinikę Pediatrii, Gastroenterologii 
i Żywienia Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii Wydziału Lekar-
skiego UJ. Obradowano w Auli im. Prof. Macieja Leona Jakubowskiego 
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Głównym tematem te-
gorocznych warsztatów były nowoczesne metody diagnostyczne i leczenie 
przewlekłych nieswoistych chorób zapalnych jelit. 

Pierwszy dzień stanowił kontynuację cyklicznych spotkań 
lekarzy, podczas których eksperci omawiali zagadnienia związane 
z nieswoistymi zapaleniami jelit, ich odmiennością u dzieci, diagnosty-
ką oraz nowoczesnym leczeniem, ze szczególnym uwzględnieniem 
terapii biologicznej.

Drugi dzień poświęcono nowoczesnym technikom endoskopii przewodu pokarmowego. Zademonstrowano zabiegi 
endoskopowe z wykorzystaniem teletransmisji.

Przedstawiciele Oddziału Małopolskiego „J-elity” zaprezentowali podczas warsztatów poradniki, kwartalniki oraz komiksy 
wydawane przez stowarzyszenie. Czteroosobowa ekipa w składzie: Marta Zając, Agnieszka Nowak, Illona Trojanowska i Krzysztof 
Trojanowski sprawnie rozdzielała publikacje „J-elity” między licznych zainteresowanych nimi lekarzy. 

Illona Trojanowska

Majówka w Jastrzębiej Górze
Członkowie Pomorskiego Oddziału „J-elity” długi weekend majowy 

(1–3 maja) spędzili w Jastrzębiej Górze. W programie zjazdu oprócz warsz-
tatów i wykładów znalazły się spotkania o charakterze integracyjnym. 
Pierwszego dnia odbyły się kilkugodzinne warsztaty z ratownictwa medycz-
nego. Wykwalifi kowany instruktor udzielił nam praktycznych informacji 
o tym, jak postępować w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, po czym każ-
dy uczestnik szkolenia mógł przećwiczyć procedurę udzielania pierwszej 
pomocy. Drugi dzień zjazdu rozpoczął się wykładem pani pedagog doty-
czącym indywidualnej organizacji nauki dzieci chorych. Prelegentka obalała 
negatywne stereotypy związane z indywidualnym nauczaniem i rozwiewała 
wątpliwości rodziców dotyczące tej metody. Wieczorem Zarząd Oddzia-
łu zorganizował ognisko. Kalambury i zabawy słowne trwały do późnej 

nocy. Humory dopisywały uczestnikom zjazdu i nawet wyjątkowo wietrzna nadmorska aura nie zdołała zniechęcić ich do długich 
spacerów. W spotkaniu wyjazdowym wzięło udział 51 osób, a gościł nas Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Salamandra”. 
Z Jastrzębiej Góry pomorska „J-elita” wyjechała nie tylko lepiej poinformowana, ale też bardziej zintegrowana. 

Spotkanie zostało dofi nansowane ze środków PFRON.
Ada Guźniczak 

IV Małopolskie Warsztaty Gastrologii Dziecięcej 
w Krakowie

Spotkanie w Popowie
Ostatni weekend maja spędziliśmy w ośrodku Caritasu w Popowie. 

O część merytoryczną spotkania zadbali dr Piotr Albrecht i mgr Urszula 
Grochowska. Pan doktor zaprezentował wykład o roli systematycznego 
zażywania leków w zapobieganiu nowotworom jelita grubego, a pani die-
tetyk przybliżyła nam tematykę substancji dodatkowych do żywności, opo-
wiadając o barwnikach (patrz art. str. 13), konserwantach i wielu innych 
składnikach. Przez cały weekend mogliśmy zasięgać opinii wykładow-
ców w różnych nurtujących nas sprawach. Była również możliwość uzy-
skania porad dotyczących zagadnień prawnych i podatkowych. W sobotę 
po południu odbyło się Walne Spotkanie Delegatów stowarzyszenia 
„J-elita” (str. 5).

Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka Oddział Mazowiecki 
zorganizował dla najmłodszych uczestników spotkania rozmaite gry i zabawy. W tym czasie dzieciaki mogły też własnoręcznie 
wykonać drobne upominki. 

Wieczorami natomiast rozmowom i wymianie doświadczeń nie było końca. Dziękuję organizatorom za kolejną możliwość 
poznania nowych osób i spędzenia czasu w przemiłej atmosferze. Do następnego!

Spotkanie zostało dofi nansowane ze środków PFRON.
Ada Guźniczak 
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Pierwszymi objawami skłaniającymi pacjentów chorych 
na nieswoiste choroby zapalne jelit (nchzj) do szukania 
pomocy lekarskiej są najczęściej bóle brzucha i biegunka. 
Nierzadko występuje  krwawienie z dolnego odcinka 
przewodu pokarmowego, które może być związane, chociaż 
nie zawsze, z obniżeniem konsystencji stolca. Typowymi 
dla wieku rozwojowego, często niedostrzeganymi objawami 
są: zahamowanie wzrostu oraz opóźnienie dojrzewania 
płciowego. Mogą również występować objawy 
niecharakterystyczne, takie jak: gorączka lub stany 
podgorączkowe, osłabienie, łatwa męczliwość i utrata masy 
ciała. Niekiedy manifestacja pozajelitowa, w tym zapalenie 
stawów, zmiany skórne najczęściej pod postacią rumienia 
guzowatego oraz autoimmunologiczne zapalenie wątroby 
czy pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych, 
wyprzedzają wystąpienie objawów ze strony przewodu 
pokarmowego. Różnorodność i obecność objawów 
zarówno jelitowych, jak i pozajelitowych przemawiają 
za ogólnoustrojowym charakterem nchzj. Choroba meta-
boliczna kości związana z nchzj, jest względnie nowym 
zagadnieniem, któremu poświęca się coraz więcej uwagi, 
i może być uznana za manifestację pozajelitową. 

Kości spełniają wiele funkcji. Budując szkielet kostny, 
chronią narządy położone wewnątrz oraz dają wsparcie 
dla mięśni, umożliwiając ruch i poruszanie się. Stanowią 
ochronę dla szpiku, który produkuje elementy komórkowe krwi. 
Są także głównym magazynem wapnia, fosforu i magnezu. 
Tkanka kostna składa się z trzech rodzajów komórek: komórek 
kościotwórczych (osteoblasty, osteocyty) i kościogubnych 
(osteoklasty) oraz substancji zewnątrzkomórkowej złożonej 
z białek (głównie kolagenu) oraz związków mineralnych. 
Chemicznie kość zbudowana jest ze składników organicznych 
(osseina), dzięki którym jest ona sprężysta, oraz składników 
nieorganicznych (związki wapnia, fosforu, magnezu) 
nadającym jej twardość. Pomiar gęstości mineralnej kości 
odzwierciedla twardość kości uwarunkowaną głównie przez 
zawartość w niej wapnia.

Kość podlega ciągłej przebudowie, która polega na resorpcji 
i kościotworzeniu, co pozwala na naprawę mikrouszkodzeń 
i zapobiega złamaniom. Dynamika procesu przebudowy 
wewnętrznej tkanki kostnej zależy od etapu rozwoju organizmu. 
W okresie wzrostu proces tworzenia kości przeważa nad 
procesem resorpcji i następuje zwiększenie masy szkieletu 
z intensywnym jego modelowaniem. W okresie dojrzałości 
płciowej procesy tworzenia i resorpcji pozostają w stanie 
równowagi i wówczas osiągamy największą masę szkieletu 
tzw. masę szczytową kości. Proces utraty masy kostnej wraz 
z wiekiem występuje zarówno u kobiet, jak i mężczyzn, 
i jest nieodwracalny. Budowanie nowej kości następuje pod 
wpływem hormonów płciowych (kobiece – estrogeny, męskie 
– androgeny), hormonu wzrostu i kalcytoniny. Niszczenie 
kości stymulują hormony kory nadnerczy (kortykosteroidy) 
i parathormon. 

Defi nicja osteoporozy sformułowana przez Międzynaro-
dową Organizację Zdrowia (WHO) określa ją jako uogólnioną 
chorobę szkieletu polegającą na zmniejszeniu gęstości 
mineralnej kości i zaburzeniu jej mikroarchitektury, co prowadzi 

do wzmożonej łamliwości szkieletu i zwiększonego ryzyka złamań. 
Osteopenia oznacza umiarkowane obniżenie gęstości 

mineralnej kości stanowiące zagrożenie osteoporozą, czyli 
stan pomiędzy normą a osteoporozą. Według piśmiennictwa 
występuje ona u około 30% pacjentów z nchzj, podczas gdy 
osteoporozę rozpoznaje się u 10–12% chorych.

Ryc. 1. Kość prawidłowa (A) i osteoporoza kości (B) 
Osteoporoza początkowo może nie dawać żadnych objawów 

i mówimy wówczas o tak zwanej „niemej postaci” choroby, 
a popularnie o „cichym złodzieju kości”. Najczęstszymi 
objawami postaci jawnej są: bóle kostne, nieprawidłowy chód, 
wady postawy (nadmierne krzywizny kręgosłupa). Chorobie 
towarzyszy obniżenie siły mięśniowej oraz przykurcze 
stawowe. Obserwuje się stopniowe zmniejszanie wysokości 
ciała. Czynnikami ryzyka osteoporozy są: występowanie 
osteoporozy u matki, menopauza, zaawansowany wiek, palenie 
papierosów i nadużywanie alkoholu. 

W przypadku nchzj występują dodatkowe czynniki zwięk-
szające ryzyko zmniejszenia gęstości mineralnej kości. 

Choroba metaboliczna kości 
a nieswoiste choroby zapalne jelit

Małgorzata Sładek, Agnieszka Świat
Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci CM UJ, Kraków 

Do najważniejszych zalicza się: 
obecność przewlekłego aktywnego zapalenia,• 

niedożywienie (zwiększone zapotrzebowanie • 
energetyczne oraz na makro- i mikro-pierwiastki, 
ograniczenie podaży, ograniczenia dietetyczne, 
nadmierna utrata składników odżywczych), 

zaburzenia trawienia i wchłaniania (aktywne zapalenie, • 
operacje), 

zaburzenia wchłaniania wapnia, • 

nadmierna utrata składników odżywczych drogą • 
przewodu pokarmowego (biegunki, zespół krótkiego 
jelita, stomia), 

zaburzenia hormonalne (niedobór estrogenów, • 
testosteronu) spowodowane aktywną chorobą 
jelit, wtórna nadczynność przytarczyc (nadmiar 
parathormonu),

ograniczenie wysiłku fizycznego (zwolnienia z zajęć • 
wychowania fizycznego, ograniczenie aktywności 
fizycznej, częste pobyty w szpitalu),

stosowane leczenie (glikokortykosteroidy, antybiotyki, • 
operacje).
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Pierwotne zaburzenia gęstości mineralnej kości 
zależą od rodzaju choroby, aktywności, czasu trwania 
oraz od lokalizacji zmian. Nasilone zaburzenia częściej 
obserwowane są w chorobie Leśniowskiego-Crohna z lokalizacją 
w jelicie cienkim, zwłaszcza z zajęciem jego końcowego  
odcinka (jelito kręte), który jest głównym miejscem wchłaniania 
witaminy D i wapnia. Dodatkowo na zmiany wynikające 
z samego charakteru choroby nakładają się działania 
niepożądane stosowanego leczenia zarówno farmako-
logicznego, jak i chirurgicznego. Operacje  mogą prowadzić 
do zmniejszenia powierzchni wchłaniania jelita i zwiększonej 
utraty płynów i elektrolitów, co pogłębia niedobory zarówno 
makro-, jak i mikroelementów. Lekami niezastąpionymi 
w opanowywaniu ostrego stanu zapalnego są glikokortyko-
steroidy (GKS). Jednak wśród ich działań niepożądanych znany 
jest wpływ na gospodarkę wapniowo-fosforanową i metabolizm 
kości, który zależy od dawki, czasu trwania leczenia, drogi 
podania (dożylnie, doustnie) oraz mechanizmu działania. Hamują 
one wchłanianie wapnia z przewodu pokarmowego, zwiększają 
jego wydalanie z moczem oraz hamują aktywność hormonów 
płciowych. Stosowanie przewlekłej antybiotykoterapii 
o szerokim spektrum (ciprofl oksacyna) może upośledzać 
syntezę witaminy K niezbędnej w metabolizmie kości. 

W ocenie metabolizmu kości posługujemy się badaniami 
laboratoryjnymi, oznaczając w surowicy krwi poziom wapnia 

(Ca), magnezu (Mg), fosforu (P), kreatyniny, witaminy D3 
i jej metabolitów oraz wydalanie jonów (wapnia, magnezu, 
fosforu) w dobowej zbiórce moczu. 

Badaniem pozwalającym na ustalenie rozpoznania 
osteoporozy jest densytometria kośćca (DEXA). Jest to metoda, 
która ocenia gęstość mineralną kości w oparciu o pomiar 
pochłanianych wiązek promieniowania rentgenowskiego. 
Ma zalety idealnego badania, bowiem jest: bezpieczna, 
niebolesna, szybka, prosta i tania. Dane z badania densyto-
metrycznego prezentowane są jako wskaźniki T-score i Z-score. 
Wynik od 0 do (-1) T-score oznacza, że gęstość mineralna 
kości jest prawidłowa, a poniżej (-2) oznacza, że jest obniżona 
o ponad 20% w porównaniu do szczytowej wartości gęstości 
mineralnej kości. Z-score określa gęstość mineralną kości 
w odniesieniu do norm dla zdrowych rówieśników tej samej 
płci. O osteopenii mówimy, gdy wartość pomiaru zawiera 
się między 1 a 2,5 odchylenia standardowego (SD) poniżej 
średniej. U dzieci Z-score < (-2) SD jest określany jako niska 
masa kostna, co oznacza, że gęstość mineralna kości jest 
obniżona o ponad 20% w porównaniu do normy dla zdrowych 
rówieśników tej samej płci.

 Badanie DEXA służy nie tylko do diagnostyki 
osteoporozy, ale też do oceny skuteczności leczenia. 
Podstawowymi lekami są suplementy wapnia i witamina 
D3. W nasilonych zmianach u dorosłych stosuje się 
głównie bisfosfoniany oraz kalcytoninę. U dzieci leki te nie 

Ryc. 2. Wynik badania densytometrycznego lędźwiowego odcinka kręgosłupa

Region Area
(cm2)

BMC
(g)

BMD
(g/cm2)

T -
Score

Z -
Score

L1 12,37 6,51 0,526 -3,6 -2,2

L2 14,89 8,86 0,595 -3,9 -2,3

L3 15,64 9,44 0,603 -4,4 -2,7

L4 17,57 12,06 0,686 -3,9 -2,2

Total 60,48 36,87 0,610 -4,0 -2,3
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Co nowego w nauce:
W USA coraz więcej osób 
poniżej 50. roku życia choruje 
na raka jelita grubego – in-
formują badacze na łamach 
pisma „Cancer Epidemiology 
Biomarkers and Prevention”. 
Dotychczas nie przyglądano 
się dokładnie zachorowalności 
wśród osób poniżej 50. roku 
życia. W najnowszych bada-
niach naukowcy z Amerykań-
skiego Towarzystwa ds. Walki 
z Rakiem (ACS) skoncentro-
wali się na zachorowalności 
wśród osób pomiędzy 20. a 
49. rokiem życia. Okazało się, 
że w latach 1992–2005 w tym 
przedziale wiekowym zacho-
rowalność corocznie wzrastała 
o ok. 1,5%. Co ciekawe, ten 
wzrost był najszybszy 
w najmłodszej grupie wieko-
wej (20–29 lat). Naukowcy 
podkreślają, że niezbędne są 
dalsze badania, by sprecyzo-
wać przyczyny zwiększonej 
zachorowalności w młodym 
wieku. Zaznaczają, że otyłość 
i nieprawidłowe nawyki żywie-
niowe są ważnym czynnikiem 
ryzyka. Zwiększona konsump-
cja fast foodów wiąże się 
ze spożyciem większej ilości 
mięsa i mniejszej ilości mleka, 
co zwiększa ryzyko zachoro-
walności (za: PAP).

Ogłoszono wyniki dużego 
badania duńskiej popula-
cji (około 40 000 osób), z 
których wynika, że zakażenie 
bakteriami Salmonella oraz 
Campylobacter trzykrotnie 
zwiększa prawdopodobieństwo 
zachorowania na NZJ. Jeśli te 
bakterie wpływają na rozwój 
NZJ, to zarażeni nimi pacjenci 
znajdują się w grupie podwyż-
szonego ryzyka i po ustąpieniu 
objawów pierwotnej infekcji 
powinni być obserwowani pod 
kątem wystąpienia objawów 
NZJ. Jest to niezwykle ważne, 
zwłaszcza że tego typu infek-
cje są coraz częstsze. Według 
autorów pracy, która ukazała 
się w „Gastroenterology”, in-
fekcje te nie są przyczyną cho-
roby, ale mogą być czynnikiem 
wyzwalającym u osób predys-
ponowanych genetycznie lub 
narażonych na środowiskowe 
czynniki ryzyka.

są stosowane i w tej grupie wiekowej leczenie opiera się na suplementacji wapnia i witaminy 
D3. U kobiet w okresie menopauzy stosowanie hormonalnej terapii zastępczej ma korzystny 
wpływ na tkankę kostną. Bardzo ważna jest fi zykoterapia, ćwiczenia czynne w odciążeniu, 
ostrożne ćwiczenia oporowe, stosowanie krótkich napięć w stabilnej pozycji. Nawet nasilone 
zmiany osteoporotyczne nie są przeciwwskazaniem do rehabilitacji, która jednak powinna być 
przeprowadzana pod odpowiednim nadzorem. W tych przypadkach, w czasie ćwiczeń kręgosłup 
powinien być odciążony i najlepiej przeprowadzać je w pozycji poziomej. Ważne jest ćwiczenie 
mięśni posturalnych i nauka prawidłowej postawy. Polecane są: spacery, pływanie oraz jazda 
na rowerze. U pacjentów ze stwierdzonym zmniejszeniem gęstości mineralnej kości ze względu 
na nasilone obciążenie mechaniczne nie zaleca się sportów urazowych, takich jak: jogging, piłka 
nożna czy jazda konna. 

Istotnym elementem zarówno profi laktyki osteoporozy, jak i leczenia jest odpowiednia dieta, która 
powinna być urozmaicona i bogatowapniowa. Największą zawartość wapnia mają podpuszczkowe 
sery dojrzewające, popularnie nazywane żółtymi. W wyniku procesów technologicznych zawierają 
6–10 razy więcej wapnia niż sery twarogowe. Wapń z produktów mlecznych jest przyswajany 
w około 30%, natomiast z produktów roślinnych w 10–13%. Warzywami bogatymi w wapń 
są brokuły, natka pietruszki, kalarepa, rośliny strączkowe (soja i fasola), a z owoców – suszone fi gi. 
Jednak u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna, zwłaszcza z postacią zwężającą zaleca się 
ich ograniczanie. Nie mogą stanowić podstawy diety, natomiast powinny być jej urozmaiceniem 
w okresach remisji choroby. Dieta powinna również uzupełniać niedobory: cynku (wątroba cielęca, 
mięso indyka, dynia), witaminy K (zielone warzywa liściaste), witaminy C (papryka, pomarańcze, 
grejpfruty) oraz witaminy A (marchew). Należy ograniczyć warzywa bogate w szczawiany, 
np. szpinak, szczaw czy buraki. Związki te poprzez wiązanie wapnia obniżają jego wchłanianie 
w przewodzie pokarmowym. Powinno się również ograniczać sól, mocną kawę, herbatę, colę 
i alkohol ponieważ zwiększają wydalanie wapnia z moczem. 

Tab. 1. Dobowe zapotrzebowanie na wapń u osób zdrowych 
Witamina D3 może być dostarczana do organizmu drogą pokarmową oraz jest syntetyzowana 

w skórze pod wpływem promieniowania UV. Dzienne zapotrzebowanie osoby zdrowej wynosi 
400 j/dobę. U osób przyjmujących niektóre leki, a szczególnie azatioprynę, 6-merkaptopurynę 
zaleca się ograniczoną ekspozycję na słońce, stąd też należy zwracać uwagę na odpowiednią podaż 
witaminy D w diecie. 

Prawidłowo prowadzona profi laktyka w okresie rozwojowym może opóźnić wystąpienie 
osteoporozy w wieku dorosłym nawet o 15 lat. Działania profi laktyczne polegają na utrzymaniu 
należytego ciężaru ciała, aktywności fi zycznej, zaprzestaniu palenia oraz ograniczeniu spożywania 
alkoholu. W diecie osób chorujących na nchzj podaż wapnia powinna wynosić ponad 1 g/dobę, 
a witaminy D3 - 800 IU/dobę. Należy pamiętać o okresowych badaniach kontrolnych. 

Komunia dla chorych na celiakię

Osoby chore na celiakię bez obaw będą mogły przystępować do sakramentu komunii świę-
tej. Polscy biskupi zgodzili się na produkcję niskoglutenowych opłatków. Produkowane 
do tej pory komunikanty zawierały w sobie tak dużą dawkę glutenu, że ich przyjmowa-
nie przez chorych na celiakię mogło być niebezpieczne. Dopuszczalna dawka dobowa 
dla chorych to 10 mg glutenu, a jedna komunia zawiera go około 25 mg. Dotychczas chorzy 
mogli przyjmować sakrament pod postacią wina. (za: www.esculap.pl).

Wiek Zapotrzebowanie na wapń 

< 6 miesięcy 400 mg/dobę

6–12 miesięcy 600 mg/dobę

1–3 lata 800–1000 mg/dobę

4–9 lat 800 mg/dobę

10–18 lat 1200 mg/dobę

≥ 18 lat 1000 mg/dobę 
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Anna Bochenek
Absolwentka VIII LO im. Wła-
dysława IV, w 1995 r. ukoń-
czyła Akademię Medyczną w 
Warszawie (obecnie Warszawski 
Uniwersytet Medyczny). 
W latach 1995–2002 pracowa-
ła na stanowisku asystenta w 
Klinice Gastroenterologii i Cho-
rób Metabolicznych Instytutu 
Żywności i Żywienia. Od 2002 r. 
była kierownikiem sekcji badań 
klinicznych w Centrum Leczenia 
Chorób Cywilizacyjnych, a od 
2005 r. jest dyrektorem Cen-
trum Badawczego Współczesnej 
Terapii, ośrodka, którego głów-
nym celem jest rozpowszech-
nianie nowych form terapii 
farmakologicznej m.in. poprzez 
prowadzenie badań klinicznych. 
Regularnie poszerza swoje 
umiejętności z zakresu leczenia 
schorzeń o podłożu autoimmu-
nologicznym, uczestnicząc w 
szkoleniach organizowanych na 
całym świecie. Anna Bochenek 
jest członkiem AGA INSTITUTE 
(Advancing the Science and 
Practice of Gastroenterology), 
co pozwala jej na pogłębianie 
wiedzy z zakresu gastroentero-
logii podczas Tygodni Gastroen-
terologicznych, które odbywają 
się corocznie w Stanach Zjed-
noczonych, a także daje dostęp 
do najnowszych osiągnięć 
naukowych z tej dziedziny oraz 
umożliwia wymianę doświad-
czeń i nawiązywanie kontaktów 
z liczącymi się  ośrodkami 
akademickimi.

Opiekuje się pacjentami z NZJ 
nawet po zakończeniu badań 
klinicznych. Jak sama mówi:  
Nawiązałam współpracę z 
Towarzystwem „J-elita”, by 
zrozumieć wpływ choroby 
na sposób funkcjonowania 
pacjentów, zarówno pod 
względem społeczno-ekono-
micznym, jak i psychologicz-
nym oraz socjalnym. Moim 
marzeniem jest większa 
integracja środowiska 
medycznego i pacjentów, 
ponieważ tylko ona umożli-
wi skuteczną terapię.

Leczenie biologiczne w niespecyfi cznych 
chorobach jelita nadzieją dla chorych 

Anna Bochenek
W poprzednim numerze Kwartalnika „J-elita” zamieściliśmy artykuł o lekach biologicznych, 

w którym obszernie opisano cechy charakterystyczne dla całej grupy tych leków. Informacje 
te ułatwią Czytelnikom zrozumienie sensu i zasadności stosowania terapii biologicznej w NZJ. 

Celem każdej terapii jest wyleczenie pacjenta albo – jeżeli nie ma mowy o całkowitym powrocie 
do zdrowia – podjęcie takich kroków, które w znacznym stopniu ograniczą postęp choroby 
i pozwolą choremu normalnie funkcjonować. W dużym uproszczeniu możemy powiedzieć, że 
aby osiągnąć sukces w leczeniu, należy zwalczyć czynniki wywołujące chorobę oraz jej skutki. 

Jest to łatwe, jeżeli mamy do czynienia z dobrze poznaną jednostką chorobową, w której 
znane czynniki (np. bakterie) wywołują określone skutki (np. anginę). Podając leki działające 
niszcząco na bakterie (antybiotyki) oraz niwelujące objawy choroby (leki przeciwbólowe, 
przeciwgorączkowe), możemy wyleczyć pacjenta w dość krótkim czasie. W przypadku 
chorób autoimmunologicznych (w tym także zapaleń jelita) sprawa jest o wiele bardziej 
skomplikowana, gdyż nie znamy czynników wywołujących chorobę, a co za tym idzie, skupiamy 
się jedynie na niwelowaniu objawów chorobowych. Stosowane powszechnie preparaty 5 ASA, 
kortykosteroidy, leki immunosupresyjne tylko objawowo zwalczają proces zapalny. Dopóki 
nie zostanie rozpoznany czynnik (bądź czynniki) wywołujący chorobę, jest to jedyna dostępna 
strategia leczenia – pozwala ona zahamować proces chorobowy, ale nie umożliwia całkowitego 
wyleczenia. 

Podobne działanie, czyli ograniczanie procesu zapalnego, wykazują także leki biologiczne. 
Ich przewaga nad dotychczas stosowanymi lekami wynika z wysokiej swoistości – przyspiesza 
ona remisję i wydłuża czas jej trwania. 

Reakcja zapalna (w dużym uproszczeniu) to cykl następujących po sobie procesów, z których 
każdy stymuluje i nasila kolejne. Wyeliminowanie jednego ogniwa z łańcucha reakcji skutkuje 
wyhamowaniem bądź zatrzymaniem całego procesu zapalnego.

Konwencjonalne leczenie można przyrównać do konwencjonalnej broni, dość topornej i często 
mało skutecznej w zwalczaniu wroga. Przeciwciała monoklonalne w rękach doświadczonego 
lekarza to supernowoczesny, zdalnie sterowany pocisk, uderzający precyzyjnie w wybrane 
składowe łańcucha reakcji zapalnej, skutecznie i szybko niwelujący proces chorobowy. Niestety, 
niewłaściwie użyty może spowodować bardzo groźne, wręcz nieprzewidywalne konsekwencje. 

Toteż zanim dane przeciwciało monoklonalne trafi  na rynek w postaci leku, przechodzi 
wiele badań. Próby kliniczne oceniają jego skuteczność i bezpieczeństwo stosowania u ludzi 
cierpiących na daną chorobę. Monitorowanie skuteczności i bezpieczeństwa odbywa się 
nieustannie, nawet po pomyślnym przejściu wszystkich prób klinicznych i wprowadzeniu leku 
na rynek. Zbierane są wszystkie informacje dotyczące działań niepożądanych, interreakcji 
z innymi lekami, skuteczności, wpływu leku na inne, współistniejące choroby. Dane te trafi ają 
do zbiorczych raportów, co umożliwia szybką reakcję w razie wystąpienia nieprzewidzianych 
sytuacji, np. wycofanie leku w związku ze stwierdzeniem poważnych działań niepożądanych 
albo też rozszerzenie wskazań do stosowania leku, jeśli wspomaga on leczenie innych chorób. 

Najlepiej udokumentowane działanie i potwierdzoną skuteczność leczenia mają przeciwciała 
monoklonalne anty TNF alfa (infl iximab, adalimumab, certolizumab, golimumab, etanercept). 
Pisał o nich w poprzednim numerze Kwartalnika dr Piotr Albrecht, więc tutaj tylko zaznaczę, 
że znalazły one zastosowanie w leczeniu nie tylko chorób zapalnych jelita, lecz także innych 
chorób z autoagresji, w tym głównie reumatoidalnych. Obecnie zaś prowadzone są badania 
dotyczące leczenia nimi astmy oskrzelowej.
Najbardziej znaczące próby kliniczne dotyczące stosowania tych leków w NZJ to:

ACCENT – oceniająca skuteczność długotrwałego podawania infl iximabu w chorobie • 
Leśniowskiego-Crohna (ch. L-C),
ACT – badająca wpływ infl iximabu na aktywną postać • colitis ulcerosa (wrzodziejące 
zapalenie jelita grubego),
CLASSIC – testująca skuteczność i bezpieczeństwo podawania adalimumabu w celu indukcji • 
remisji w ch. L-C,
CHARM – oceniająca wpływ adalimumabu na indukcję i utrzymanie remisji w ch. L-C,• 
PRECISE – oceniająca wpływ certolizumabu na indukcję i utrzymanie remisji w ch. L-C. • 
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Wszystkie te próby udowodniły wysoką skuteczność preparatów anty TNF alfa. Okazało 
się, że stosowanie wymienionych leków umożliwia szybszą (w porównaniu z leczeniem 
konwencjonalnym) indukcję remisji, zmniejszenie dawek sterydów i leków immunosupresyjnych 
w leczeniu podtrzymującym, przedłuża okresy remisji, często pozwala uniknąć leczenia 
chirurgicznego i – co najważniejsze – wyraźnie poprawia jakość życia chorych.

Pomyślne wyniki leczenia preparatami anty TNF alfa, rozwój inżynierii genetycznej 
i nowe odkrycia w zakresie poznawania kolejnych ogniw reakcji zapalnej i mechanizmów 
związanych z odpowiedzią organizmu zachęcają świat naukowy do dalszych eksperymentów 
i poszukiwania nowych, równie skutecznych leków biologicznych. Jednak niektóre próby 
kończą się niepowodzeniem. Tak było w przypadku Natalizumabu, selektywnego blokera białek 
adhezyjnych. 

Natalizumab jest humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym klasy IgG4 i wybiórczo 
blokuje jeden z receptorów białkowych znajdujący się na błonie leukocytów. Receptor ten (alfa 
4 integryna B1) odgrywa kluczową rolę w przechodzeniu leukocytów (limfocytów, monocytów, 
bazofi li i eozynofi li) z naczyń krwionośnych do objętego reakcją zapalną jelita i ośrodkowego 
układu nerwowego (OUN). Można porównać go do paszportu, dzięki któremu pobudzone 
limfocyty są rozpoznawane na granicy krwionośnych naczyń włosowatych i przepuszczane 
do światła jelita i OUN. Brak paszportu nie pozwala na przekroczenie granicy. Limfocyty 
pozostają w układzie naczyniowym, a proces zapalny w jelicie ulega wygaszeniu. 

Lek ten pomyślnie przeszedł badania kliniczne I i II fazy, oceniające m.in. bezpieczeństwo 
stosowania. Faza III to zakrojone na szeroką skalę badanie ENACT w chorobie Leśniowskiego-
Crohna. Składało się ono z dwóch części: ENACT I i ENACT II. W pierwszej oceniano 
skuteczność leku w osiągnięciu remisji – wyniki były dość obiecujące, ale porównywalne 
do leczenia konwencjonalnego.

Badanie ENACT II, oceniające wpływ leku na leczenie podtrzymujące, wykazało jego 
ogromną skuteczność, zwłaszcza po 20. tygodniu stosowania leku. Jego siła działania zwiększała 
się z każdą następną dawką. Podobnie wysoką skuteczność wykazały kolejne badania kliniczne 
ENCORE.

Równolegle prowadzono badania nad zastosowaniem leku w neurologii do leczenia 
stwardnienia rozsianego – także one wykazały jego równie wysoką skuteczność leczniczą. 

W 2005 r. w związku z pojawieniem się doniesień o wystąpieniu śmiertelnej choroby 
demielinizacyjnej (postępującej wieloogniskowej leukoencephalopatii PMS – u dwojga pacjentów 
leczonych z powodu stwardnienia rozsianego i u jednego pacjenta z chorobą Leśniowskiego-
Crohna) wycofano lek z aptek.

Lek ten jest całkowicie zakazany w Europie. W Stanach Zjednoczonych dopuszcza się jego 
stosowanie w ciężkich, lekoopornych przypadkach choroby Leśniowskiego-Crohna. 

Z uwagi na to zdarzenie konieczne stało się wynalezienie leku o wysokiej swoistości tylko 
w stosunku do jelita. Nie trzeba było na to długo czekać. Powstał Vedolizumab – przeciwciało 
monoklonalne przeciw integrynie alfa 4 beta 7 mającej powinowactwo tylko do jelita. Lek ten 
jest bardzo skuteczny w chorobie Leśniowskiego-Crohna i colitis ulcerosa, a jednocześnie 
nie oddziałuje na OUN. Potwierdziły to badania kliniczne III fazy – m.in. MILENIUM, w których 
wzięło udział i nadal czynnie uczestniczy kilka tysięcy osób z całego świata (również w Polsce). 
Wyniki są bardzo obiecujące i, co ciekawe, lek ten okazał się również skuteczny u pacjentów 
ze złą odpowiedzią na infl iximab. 

W wielu laboratoriach na świecie naukowcy przez cały czas pracują nad wynalezieniem 
nowego, skutecznego leku do walki z chorobami zapalnymi jelita. Zsyntetyzowano już kolejne, 
nowe, lepsze, bardziej wybiórcze przeciwciała monoklonalne. 

W najnowszych wynikach badań bardzo obiecująco wyglądają przeciwciała przeciwko 
receptorowi anty IL-6 (interleukina 6 jest jednym z głównych mediatorów wczesnej fazy reakcji 
zapalnej). Tociluzumab ma aż 80-procentową skuteczność w porównaniu z placebo w indukcji 
remisji u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna. Badania nad tym lekiem mają być 
rozszerzone na wrzodziejące zapalenie jelita grubego.

W niedalekiej przyszłości każde ogniwo reakcji zapalnej będzie mogło zostać zablokowane 
przez specyfi czne dla siebie przeciwciało monoklonalne. Daje to duże nadzieje na komfortowe 
życie dla wszystkich osób cierpiących na schorzenia zapalne o podłożu autoimmunologicznym. 
O nowych lekach, a także badaniach klinicznych nad nimi postaramy się informować Państwa na 
bieżąco na łamach naszego Kwartalnika.

Odpowiedzi na listy
Czy przychodnia może nie 
udostępnić dokumentacji 
medycznej pacjentowi? 
 
Dokumentacja medyczna jest 
własnością zakładu opieki 
zdrowotnej (ZOZ), który 
ma ustawowy obowiązek jej 
prowadzenia i przechowywania. 
W myśl art. 18 ust. 3 i 4 ustawy 
z 30 sierpnia 1991 r. o zakła-
dach opieki zdrowotnej pacjent 
i osoba przez niego upoważnio-
na są osobami uprawnionymi 
do wglądu w dokumentację. 
Powoływanie się na par. 53 
rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z 21 grudnia 2006 r. w sprawie 
rodzajów i zakresu dokumen-
tacji medycznej w ZOZ oraz 
sposobu jej przetwarzania 
mówiący, że dokumentacja 
wydawana jest na podstawie 
decyzji kierowników ZOZ, jest 
naruszeniem ustawowego pra-
wa pacjenta. 

Art. 18 ust. 4a cytowanej usta-
wy określa, że dokumentacja 
medyczna jest udostępniana do 
wglądu w ZOZ poprzez sporzą-
dzenie jej wyciągów, odpisów 
lub kopii albo poprzez wydanie 
oryginału za pokwitowaniem 
odbioru i z zastrzeżeniem 
zwrotu po wykorzystaniu, jeśli 
uprawniony organ lub podmiot 
żąda udostępnienia orygina-
łów tej dokumentacji. Wycinki 
pobrane w trakcie badań 
endoskopowych w myśl tych 
przepisów stanowią dokumen-
tację medyczną, która musi być 
wydana za pokwitowaniem 
z zastrzeżeniem zwrotu.

Za udostępnienie może być 
pobierana opłata w wysokości 
ustalonej przez kierownika 
ZOZ, która pokrywa np. koszty 
sporządzania kserokopii. Należy 
pamiętać, że zarówno nie-
udostępnienie dokumentacji 
osobom uprawnionym, jak i 
udostępnienie jej osobom nie-
uprawnionym jest naruszeniem 
praw pacjenta, za które osoby 
winne mogą ponieść odpowie-
dzialność służbową.

Redakcja
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Dietetyk radzi

Zakupy. Robimy je codziennie, ale czy zastanawiamy się, 
co wkładamy do koszyka? Czy czytamy dokładnie etykiety, 
na których podany jest skład produktu? Co mówią nam 
określenia E180, E905(a), E1422? Takimi symbolami oznacza 
się substancje dodatkowe.

Substancje dodatkowe same w sobie nie są produktami 
spożywczymi, nie są także typowymi składnikami żywności. 
Jednak ich użycie w procesie technologicznym powoduje 
zamierzone zmiany w smaku, wyglądzie, trwałości lub 
innych właściwościach danego produktu (tab. 1). Wykaz 
dozwolonych w Polsce substancji dodatkowych, ich nazwy 
chemiczne, zastosowanie oraz maksymalne dopuszczalne 
dawki zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z 18 września 2008 r. w sprawie dozwolonych substancji 
dodatkowych.  Substancje te, mimo iż stosuje się je legalnie 
w ustalonych ustawowo ilościach, budzą wiele kontrowersji 
i coraz częściej odnotowuje się ich niekorzystne, a nawet 
szkodliwe działanie na organizm człowieka. Oznaczane 
są symbolem „E” i odpowiednim numerem, ale czasami 
na etykiecie zamiast symbolu podaje się nazwę chemiczną 
lub zwyczajową danej substancji.

Zadania substancji dodatkowych w żywności:

• Przedłużanie trwałości produktu

• Zapobieganie niekorzystnym zmianom 
 wywoływanym przez drobnoustroje

• Zapobieganie utlenianiu witamin

• Zapobieganie niekorzystnym zmianom smaku, 
 zapachu, barwy, konsystencji

• Zastąpienie składników droższych lub trudno 
 dostępnych

• Podniesienie atrakcyjności konsumenckiej

• Utrzymanie stałej, powtarzalnej jakości 
 produktów

• Ułatwianie produkcji

Substancje dodatkowe powinny być stosowane tylko 
wówczas, gdy istnieje uzasadniona potrzeba ich użycia, 
a zamierzonego celu nie da się osiągnąć innymi metodami. 
W dozwolonych dawkach nie stanowią zagrożenia 
dla zdrowia konsumenta, jeśli tylko spełniają kryteria 
czystości. Należy jednak pamiętać, że substancje te wchodzą 
w skład wielu artykułów na naszym rynku, w związku z czym 
spożywanie różnych produktów często powoduje kumulację 
substancji dodatkowych lub ich interakcję. Warto mieć 
na uwadze ich potencjalnie niekorzystne oddziaływanie 
na niemowlęta, dzieci, osoby starsze oraz chorych. Zagrożenie 
dla zdrowia mogą stanowić związki chemiczne powstałe 
w wyniku  reakcji  substancji dodatkowych ze składnikami 
żywności, zachodzących w czasie procesu technologicznego 
lub przechowywania. Trzeba też pamiętać o szkodliwych 
produktach przemian metabolicznych, przekraczaniu przez 
niektórych producentów dopuszczalnych norm, kumulacji 

rozmaitych substancji dodatkowych pochodzących z różnych 
źródeł. W mało których artykułach mamy do czynienia 
z pojedynczymi substancjami dodatkowymi. Zazwyczaj 
jest ich kilka czy nawet kilkanaście – mogą wtedy wchodzić 
w interakcje, często niekorzystnie wpływające na zdrowie. 
Na przykład kwas askorbinowy (E300, czyli witamina C), 
który sam w sobie jest substancją nieszkodliwą, a wręcz 
konieczną dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, 
w połączeniu z benzoesanem potasu (E212) wykazuje 
działanie rakotwórcze. Warto pamiętać, że im bardziej 
przetworzony produkt, tym większe prawdopodobieństwo, 
że zawiera substancje dodatkowe. Polskie prawo nie zezwala 
na dodawanie jakichkolwiek substancji dodatkowych 
do produktów nieprzetworzonych, czyli mleka, mięsa, warzyw 
i owoców, miodu pszczelego.

Substancje dodatkowe do żywności dzielimy na kilka grup 
w zależności od pełnionych funkcji: barwniki (E100–E199), 
substancje konserwujące (E200–E299), przeciwutleniacze 
(E300–E399), substancje stabilizujące, zagęszczające, 
emulgujące (E400–E499), substancje słodzące (E900–E999), 
substancje wypełniające, skrobie modyfi kowane i inne. W tym 
numerze przyjrzymy się dokładniej barwnikom.

Cele stosowania barwników w żywności:

• Odtwarzanie pierwotnej barwy środków 
 spożywczych utraconej w wyniku 
 ich przetwarzania

• Nadanie barwy środkom spożywczym zazwyczaj 
 bezbarwnym (np. żelki)

• Wzmacnianie istniejącej barwy

• Podkreślanie aromatu (smaku) środka 
 spożywczego konkretną barwą i uczynienie 
 go łatwiejszym do rozpoznania

Barwniki to substancje dodatkowe, dzięki którym produkt 
spożywczy kusi często miłą dla oka, „soczystą” barwą. 
Do barwienia żywności stosuje się barwniki naturalne pocho-
dzące z roślin jadalnych, inne organiczne barwniki naturalne 
oraz barwniki syntetyczne, naturalne i identyczne z naturalnymi. 

Użycie barwników nie może wprowadzać konsumenta 
w błąd co do jakości kupowanego produktu. Nie wolno 
ich stosować w celu ukrycia jego wad. Niestety musimy się 
liczyć z nieuczciwością niektórych producentów.  Głośna była 
przecież sprawa przerabiania przeterminowanych wędlin, 
do których dodawano nie tylko barwniki, ale także inne 
substancje dodatkowe w celu „podniesienia” ich jakości.

Najlepiej akceptowane przez konsumentów są barwniki 
zwane „naturalnymi”, uzyskiwane z naturalnych produktów 
spożywczych. Możemy do nich zaliczyć: E140 chlorofi l 
(barwnik z zielonych części roślin), E150a karmel naturalny 
(barwnik roślinny, otrzymywany przez podgrzewanie cukru 
bez dodatku zasad ani kwasów), E 162 karoten, E160b annato 
(roślinny barwnik pomarańczowy, otrzymywany z nasion 
drzewa tropikalnego, nie jest obecnie możliwe wydanie 
opinii co do jego szkodliwości), E160c kapsantynę (barwnik 

Substancje dodatkowe w żywności. 
Czy wiemy, co kupujemy?

Urszula Grochowska
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pomarańczowo-czerwony uzyskiwany ze strąków papryki), E162 betaninę (barwnik z czerwonych buraków, mający zastosowanie 
np. w jogurtach o smaku wiśniowym, truskawkowym czy poziomkowym). Do barwników nieszkodliwych zalicza się również: 
E101 rybofl awinę,  E163 antocyjany. Barwniki syntetyczne odgrywają nieznaczną rolę w barwieniu żywności i stosuje się je do 
powierzchniowego barwienia w cukiernictwie. Do substancji tych należą E174 srebro (dekoracje na wyrobach cukierniczych) 
i E175 złoto (płatki prawdziwego złota w likierze „Goldwasser”). Obie te substancje uchodzą za nieszkodliwe. Kontrowersyjnym 
barwnikiem jest kurkumina (E 100). Jedni naukowcy przekonują o jej korzystnym działaniu (również na jelita) spowalniającym 
rozwój nowotworów, inni są zupełnie odmiennego zdania. Do barwników, których stosowanie w Polsce jest zabronione, zaliczamy: 
E103, E105, E 111, E121, E122, E125, E126, E130, E152, E171, E181.

Tab. 1. Szkodliwe barwniki występujące w żywności i ich działanie
Barwnik Zastosowanie Szkodliwe działanie

E102 tatrazyna napoje kolorowe i w 
proszku, esencje owocowe, 
sztuczny miód, musztardy 

podejrzenie reakcji alergicznych

E104 żółcień chinolinowa karmelki, kisiele działanie rakotwórcze
E110  żółcień 
pomarańczowa FCF

napoje kolorowe, żelki, 
marmolady, guma do żucia

reakcje alergiczne, bóle brzucha, prawdopodobnie 
działanie rakotwórcze

E120 koszenila owocowe nadzienia do ciast, 
jogurty, polewy

 reakcje alergiczne

E122 azorubina budynie, lody, polewy, 
dżemy i marmolady 
wiśniowe

ataki astmatyczne, działanie rakotwórcze

E123 amarant czerwone słodycze podejrzenie działania rakotwórczego
E124 czerwień koszenilowa ciasta w proszku, galaretki 

w proszku, dżemy, 
polewy deserowe, zupy 
pomidorowe 

reakcje alergiczne, działanie rakotwórcze

E127 erytrozyna wiśnie koktajlowe, owoce 
kandyzowane 

szkodliwy wpływ na żołądek

E131 błękit patentowy niebieskie drażetki problemy żołądkowo-jelitowe, działanie rakotwórcze
E132 indygotyna niebieskie drażetki nudności, wymioty, działanie rakotwórcze
E133 błękit brylantowy żelatyna, płatki zbożowe, 

napoje bezalkoholowe, 
groszek konserwowy, kremy 
do wyrobów ciastkarskich 

szkodliwe dla osób z chorobami przewodu 
pokarmowego

E142 zieleń S zielone słodycze działanie rakotwórcze
E150c karmel amoniakalny sos sojowy, herbatniki, 

dżemy, marynaty, ciemne 
pieczywo, czekolady i 
polewy, desery mleczne 

działanie rakotwórcze, szkodliwy wpływ na żołądek 
i wątrobę

E151 czerń brylantowa tanie odmiany kawioru, 
czarne słodycze i żelki

szkodliwe działanie na żołądek, zaburza działanie 
enzymów trawiennych, prawdopodobnie działanie 
rakotwórcze

E170 węglan wapnia herbatniki, ciasta i inne 
wyroby cukiernicze, 
lody, owoce i warzywa 
konserwowe

zaburza równowagę mineralną, wywołuje bóle 
brzucha, sprzyja zaparciom i hemoroidom

E180 czerwień litolowa BK jadalne skórki serów powoduje zaburzenia żołądkowo-jelitowe

Barwników nie wolno dodawać m.in. do żywności nieprzetworzonej, wód mineralnych, źródlanych, stołowych, mleka 
bez dodatków smakowych, napojów mlecznych niearomatyzowanych i bez dodatków smakowych, cukru, niezemulgowanych 
olejów oraz tłuszczów roślinnych i zwierzęcych, kawy, herbaty liściastej niearomatyzowanej, kakao, jaj, mąk, suchych makaronów, 
soków, nektarów, ryb, mięczaków i skorupiaków, mięsa, drobiu i dziczyzny.

Czy kurkumina będzie nowym lekiem przeciwzapalnym?
Kurkumina to substancja pozyskiwana z kurkumy (szafran indyjski, tumeric), którą od wieków stosuje się w Azji 
jako przyprawę i barwnik nadający jedzeniu kolor jasnożółty oraz w medycynie naturalnej m.in. w dolegliwościach 
żołądkowych. W ostatnich latach wiele badań wskazuje na istotne działanie przeciwzapalne kurkuminy – okazała się 
także silnym przeciwutleniaczem. To działanie oraz bezpieczeństwo stosowania tej substancji pozwalają spodziewać się, 
że znajdzie ona zastosowanie w leczeniu chorych na NZJ. Skuteczność kurkuminy badano na modelach zwierzęcych NZJ, 
osiągając pozytywne rezultaty. 

Dotychczas tylko w jednym z przeprowadzonych badań uzyskano pozytywne rezultaty w leczeniu chorych na NZJ. 
U pacjentów, którym przez trzy miesiące podawano kurkuminę (360 mg) trzy lub cztery razy dziennie, rzadziej dochodziło 
do nawrotu choroby. Żeby jednak w pełni potwierdzić potencjał leczniczy kurkuminy, trzeba przeprowadzić badania kliniczne 
na dużej grupie pacjentów.

Dietetyk radzi
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Planowane spotkania
Grzybobranie na Pojezierzu Południowopomorskim

Zapraszamy do Ośrodka  Caritasu (http://www.ostrowiec.caritas.pl) w Ostrowcu koło Wałcza (woj. zachodniopomorskie) 
w dniach 25–27 września. W programie wykłady, warsztaty, ognisko. Całkowity koszt pobytu osoby dorosłej to 120 zł. Osoby 
niepełnosprawne i ich opiekunowie oraz członkowie Towarzystwa „J-elita” otrzymują dofi nansowanie. 

Weekendowe warsztaty na Warmii w Starych Jabłonkach 11-13 września 
Ośrodek nad jeziorem wśród lasów (http://www.elemis.alpha.pl), świetny dojazd z Olsztyna, Gdyni, Bydgoszczy. 

Bogaty program zajęć, wykłady, warsztaty. Pełny koszt pobytu osoby dorosłej to 150 zł . Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, 
ich opiekunowie i członkowie Towarzystwa otrzymują dofi nansowanie.

Zapisy i informacja: j-elita@iimcb.gov.pl lub (022) 59-70-782.

Planowane spotkania

Znajdź i wykreśl nazwy 15 części ciała zwierząt, które zapisane są poziomo, pionowo i ukośnie. 
Uwaga! Niektóre słowa trzeba odczytać wspak. Pozostałe litery czytane rzędami utworzą rozwiązanie
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Rozlosujemy 10 nagród za poprawnie rozwiązaną wykreślankę, przesłaną na adres redakcji!

Wydawca: Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita” 
ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, 
e-mail: nzj@iimcb.gov.pl, tel. 0691-40-30-51

Redaktor naczelny: Małgorzata Mossakowska 

Zastępca Redaktora naczelnego: Agnieszka Wagner-Ziemka

Projekt okładki i oprawa grafi czna: Katarzyna Jagiełło-Wilgat, Tomasz Walęcki 

Redaktor techniczny: Przemysław Ślusarczyk

Korekta: Agnieszka Szopińska

Wydrukowano w drukarni ARTEKS, ul. 29 listopada 1, 37-100 Łańcut, e-mail drukarniaarteks@neostrada.pl
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