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O szczepieniach słów kilka

Zioła i przyprawy w kuchni 
i dla zdrowia 

Sławni ludzie z NZJ

Nasze spotkania

Szanowni Państwo,
Kolejny numer Kwartalnika dociera do Państwa z opóźnieniem, 
za co pragnę serdecznie przeprosić. 
Tak się czasem zdarza, że mimo szczerych chęci i wielkiego 
zaangażowania, działając społecznie nie zdążamy ze wszystkim 
na czas. Pojawiają się problemy, które wymagają pilnego 
rozwiązania. Tak było i tym razem. Nasza energia skupiła się 
na czynnościach zapobiegających drastycznym podwyżkom 
cen leków. Nieoficjalnie wiemy, że nasze działania przyniosły 
rezultaty, ale niestety tylko częściowe. Mamy nadzieję, że nasze 
kolejne pismo skierowane do Pani Minister Zdrowia przyniesie 
pożądany skutek. Może takie poczynania nie są tak widoczne 
i spektakularne jak obchody Światowego Dnia NZJ, ale poprzez 
nieustanny nacisk wpływają na losy wielu pacjentów.
W działaniach tych aktywnie wspiera nas środowisko medyczne, 
bo przecież lekarze chcą leczyć nas zgodnie ze swoją wiedzą 
i sumieniem, a nie pod dyktando urzędników.
Z treścią naszych wystąpień możecie się Państwo zapoznać na 
stronach internetowych Towarzystwa.

Redaktor Naczelna

Małgorzata Mossakowska



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, tel. 609 039 252

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

Fundacja „Linia Życia” http://www.idn.org.pl/liniazycia 
wspomaga ludzi, żywionych pozajelitowo w warunkach 
domowych. 

Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego, 
http://www.polspen.pl, tel. 22 584 13 20

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

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

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

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

Pediatric Crohn’s and Colitis Association 
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

Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO, http://www.polilko.pl
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Zarząd Główny
ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, tel./fax 22 597 07 82, 

e-mail: biuro@j-elita.org.pl, strona internetowa: http://www.j-elita.org.pl
Prezes: Paweł Staniewski, e-mail: prezes@j-elita.org.pl, tel: 695 197 144

Bank Pekao S.A. I Oddział w Warszawie Nr rachunku 48 1240 1037 1111 0010 0740 0594

Oddział Dolnośląski
II Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii 
i Żywienia AM we Wrocławiu
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 50/52, 50-369 Wrocław
tel. (71) 320 08 03 (lekarz dyżurny)
sekretariat tel./fax: (71) 328 41 17
e-mail: nzjgaspe@ak.am.wroc.pl

Oddział Kujawsko-Pomorski
Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii 
i Gastroenterologii CM UMK (VI piętro)
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
Prezes Jacek Cena

Oddział Małopolski
Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia
Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii CM UJ
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków 
tel. 609 663 973; e-mail: info@nzj.malopolska.pl
strona internetowa: http://www.nzj.malopolska.pl
Prezes dr Małgorzata Sładek

Oddział Mazowiecki
W siedzibie Zarządu Głównego, Prezes dr Piotr Albrecht

Oddział Podkarpacki
Prezes Natalia Wickowska, tel. 510 563 733 
e-mail: natalia.wickowska@wp.pl

Oddział Podlaski
Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku, 
III Klinika Chorób Dzieci
ul. Waszyngtona 17, 15-269 Białystok  
tel. (85) 745 07 10
Prezes dr Elżbieta Jarocka-Cyrta

Oddział Pomorski
Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii  
i Żywienia Dzieci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk
e-mail: pomorski.nzj@gmail.com 
Prezes dr Piotr Landowski

Oddział Śląski
Centrum Medyczne SIGNUM,
ul. Hierowskiego 70, 40-750 Katowice

strona internetowa: http://jelitaslask.wordpress.com/
e-mail: jelitaslask@gmail.com; tel. 601 08 04 01
Prezes dr Piotr Małuch

Oddział Zachodniopomorski
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony 
ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin 
Prezes Katarzyna Okuszko 
e-mail: jelita.szczecin@gmail.com 
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Z prawdziwą przyjemnością 
pragnę poinformować, że  
po długim oczekiwaniu  
ukazał się „Przewodnik dla le-
karzy i pacjentów” autorstwa 
prof. Witolda Bartnika. 

Ta pięknie wydana, dzięki 
wsparciu MSD, publikacja za-
wiera informacje, które po-
mogą zarówno pacjentom, 
ich bliskim, jak i lekarzom 
pierwszego kontaktu zrozu-
mieć naturę choroby oraz po-
znać podstawy jej diagnos-
tyki i leczenia w tym farma-
koterapii i leczenia chirurgicz-
nego. Omówione są także 
powikłania towarzyszące NZJ 
oraz inne problemy nurtują-
ce chorych w tym zagadnie-
nia prokreacji. Poradnik opar-
ty jest na najnowszych pu-
blikacjach naukowych doty-
czących NZJ, ale informacje 
przekazuje w sposób zrozu-
miały dla pacjenta. 

Członkowie J-elity otrzymają 
Przewodnik pocztą razem  
z tym numerem kwartalni-
ka. Inni chorzy powinni pytać 
w ośrodkach prowadzących 
leczenie biologiczne. Mamy 
też nadzieję, że Autor wyrazi 
zgodę na opublikowanie wer-
sji elektronicznej – bardzo  
na to czekamy.

Od wydania poprzedniego Kwartalnika wiele się wydarzyło. Obchodziliśmy, po raz pierwszy w naszym 
kraju, Światowy Dzień NZJ (World IBD Day). Zamiast oficjalnej konferencji i narzekania bawiliśmy się w woj-
nę uliczną na papier toaletowy w Katowicach i w Warszawie (relacje str. 5). Mam nadzieję, że zachęci to Pań-
stwa do uczestnictwa w Dniu NZJ w przyszłym roku. Kto nie był niech żałuje. Liczymy na to, że przyszłorocz-
ne obchody obejmą więcej miast, bo wszędzie można zaplanować lokalną akcję. 

Niestety, po raz kolejny zlekceważyły nas media. Czy naprawdę konieczne jest palenie czegoś – papier 
toaletowy do tego nadaje się świetnie – przed urzędami państwowymi, aby nasze problemy zaistniały w świa-
domości społecznej? Odpowiedzi urzędowe na nasze pisma, to powielanie bez końca urzędniczej nowomowy 
i zapewnienia o trwających pracach. 

Można traktować to spokojnie, gdyby złe prawo stworzone przez Ministerstwo Zdrowia, nie było przez 
jego egzekutora – NFZ – traktowane literalnie. Tragedia zaczyna się wtedy, gdy urzędnik zza biurka odbiera 
chorym prawo do leczenia. Tak stało się ostatnio w Szczecinie. Odmówiono kontynuacji leczenia biologiczne-
go pacjentom, którzy nie spełniali jednego z warunków – dużej niedowagi, czyli indeksu masy ciała poniżej 18. 
Nie tylko przerwano leczenie, ale kazano szpitalowi zwracać pieniądze za wcześniej podane dawki. 

Jakież to warunki musi spełnić pełnoletni pacjent, aby zakwalifikował się do terapii biologicznej? Poniżej 
cytat z rozporządzenia:

1. stwierdzenie ciężkiej czynnej postaci choroby lub CDAI powyżej 300 punktów lub przetoki około-
odbytowe, które nie zagoiły się pod wpływem antybiotyków i leczenia chirurgicznego w połączeniu  
z leczeniem immunosupresyjnym, 

2. utrata masy ciała (BMI poniżej 18 kg/m2), 
3. wielokrotne, niekontrolowane oddawanie stolca w ciągu dnia, 
4. obecność czynników prognostycznych przemawiających za ciężkim przebiegiem choroby takich jak: 

wczesne pojawienie się przetok, zapalenie naczyń, zapalenie naczyniówki oka, zajęcie stawów, wtórna 
skrobiawica, kacheksja, wysokie stężenie biochemicznych markerów stanu zapalnego takich jak biał-
ko C-reaktywne (CRP) oraz wysokie OB,

5. brak reakcji na dotychczasowe leczenie lub przeciwwskazania do dotychczasowego leczenia lub 
 przeciw wskazania do leczenia chirurgicznego.

Według Ministerstwa i NFZ pacjent musi spełniać wszystkie te warunki. To oznacza, że pacjent z czyn-
ną przetoką jelitowo-skórną, musi być wychudzony, mieć wysokie wyznaczniki stanu zapalnego, powikłania 
 pozajelitowe i jeszcze biegunki w ciągu dnia i koniecznie niekontrolowane. Powinien być po leczeniu chirur-
gicznym, nawet jeśli się do niego nie kwalifikował.

Jeśli nie daj Boże, taki pacjent panuje nad biegunkami, albo ma je tylko w  nocy – to leczenie mu się 
nie  należy. A co oznacza nie panuje??? Chodzi w pampersach??? 

Jeśli ma wysokie CRP, a niskie OB to też odstawka. Jeśli był leczony żywieniowo dojelitowo lub pozaje-
litowo i  udało mu się przytyć to z  programu nici. Jeśli leczenie kortykosteroidami nie przyniosło efektów, 
ale  spowodowało zatrzymanie wody w organizmie, to leczenie nie dla niego, bo za gruby. 

Osobnego komentarza wymaga punkt 4. Jeśli należy spełnić wszystkie warunki, to takiego pacjenta trudno 
będzie znaleźć w całej Polsce. Po co więc tworzyć programy, z których nikt nie może skorzystać? 

Twierdzę, że żaden lekarz, który leczy pacjenta zgodnie ze swą wiedzą nie dopuści do sytuacji, której 
 wymaga MZ jako warunków włączenia do terapii biologicznej, bo to byłoby niezgodne z  jego sumieniem. 
Mogę z duża dozą prawdopodobieństwa przypuszczać, że taki pacjent statystycznie, a statystykę urzędnicy ko-
chają najbardziej, nie żyje. 

Z całego serca życzę Państwu, abyście nigdy nie spełnili kryteriów wyznaczonych przez urzędników 
 Ministerstwa Zdrowia. Im zaś radzę policzyć ile powinni schudnąć, aby osiągnąć magiczny BMI poniżej 18. 

Miło mi również poinformować Państwa, że ogłoszony przez nasze Towarzystwo konkurs spotkał się, jak 
na pierwszą edycję, z dużym zainteresowaniem. Dotychczas wpłynęły: 3 prace doktorskie, 4 magisterskie i 6 li-
cencjackich, a można je nadsyłać do końca sierpnia. 

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w  trakcie spotkania Krajowego Rejestru Pacjentów z Choro-
bą Leśniowskiego-Crohna, w sobotę 7 listopada. Myślę, że dla laureatów będzie to dodatkowe wyróżnienie. 

Szanowni Państwo, 

Jurorami konkursu będą uczestnicy forum crohn.home.pl

Nagrodą publikacja wyróżnionych tekstów w Kwartalniku i na naszych stronach, a także książki,  
w tym przewodnik Prof. Witolda Bartnika z autografem (patrz ramka).

Teksty o objętości nie większej niż 5000 znaków (ze spacjami)  
prosimy nadsyłać do 30 listopada na adres redakcji.

Jeśli chcesz pozostać anonimowy, tekst będzie podpisany pseudonimem.

Poznaj CUDaka,
czyli opowiedz nam swoją historię - może być wzruszająca, zabawna, smutna, a nawet tragiczna.

Małgorzata Mossakowska 
Wiceprezes ZG Towarzystwa „J-elita”

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego 

i choroba Leśniowskiego-Crohna

 

Przewodnik dla lekarzy i pacjentów

Prof. Witold Bartnik
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Spotkania

19-go maja na całym świecie obchodzony był Między-
narodowy Dzień NZJ. Od wielu lat, obchodom towarzyszą 
przeróżne happeningi, organizowane przez chorych w po-
szczególnych miastach świata. Ich celem jest propagowanie 
wiedzy o  NZJ, zainteresowanie otoczenia oraz pokazanie,  
że choroba nie przeszkadza w dobrej zabawie.

Tego roku, Polska po raz pierwszy włączyła się w obcho-
dy. Hasłem przewodnim akcji było: „Nasze życie to para-
doks: w  toalecie i  często, i  rzadko”. Członkowie Towarzy-

stwa „J-elita” zorganizowali wielkie bitwy na papier toale-
towy w  dwóch miastach: Katowicach i  Warszawie. W ten 
sposób przede wszystkim chcieliśmy dotrzeć do najmłod-
szych członków naszego stowarzyszenia oraz pokazać spo-
łeczeństwu, że do choroby można podejść z humorem. Dla-
tego właśnie tegoroczne obchody potraktowaliśmy z przy-
mrużeniem oka. 

Poniżej prezentujemy relacje z obchodów Międzynaro-
dowego Dnia NZJ w Brukseli i w Polsce. 

Światowy Dzień NZJ (World IBD Day) 

Bruksela
godz. 11.00-14.00

Akcja w  ramach obchodów 1-go Światowego Dnia NZJ odbyła się 
w  Brukseli na Rondzie Schumana, tuż przy siedzibie Komisji Europej-
skiej. Miejsce i godzina wybrane zostały trafnie, ze względu na możliwość 
dotarcia do szerokiej grupy ludzi. Zainteresować wydarzeniem mogli się 
turyści oglądający budynek Komisji, mieszkańcy Brukseli przesiadający 
się z metra w autobus bądź odwrotnie oraz pracownicy różnych wydzia-
łów Komisji Europejskiej, mający przerwę na lunch.

Około godziny 11 zebrali się przedstawiciele stowarzyszeń należących 
do EFCCA z wielu krajów Europy m.in.: Belgii, Finlandii, Francji, Słowe-
nii, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch i Polski.

W ramach akcji rozdawane były ulotki, informujące o tym czym jest 
NZJ i czym jest EFCCA, oczywiście papier toaletowy, na którym widniało 
pytanie: „Czy wiesz co to jest NZJ?” oraz śmieszne pocztówki, przedsta-
wiające różnie udekorowane toalety z sedesem w roli głównej. 

Niewątpliwą atrakcją i punktem przyciągającym wzrok każdego prze-
chodnia był Toilet Man. Na podwyższeniu ustawiono sedes z górnopłu-
kiem, na którym siedział Toilet Man oczywiście z opuszczonymi spodnia-

mi! Reakcje ludzi 
były bardzo róż-
ne – od niesmaku 
po zachwyt. Więk-
szości bardzo się to 
podobało. Sprowokowani obrazem pytali, dlaczego toaleta stanęła na 
jednym z najbardziej ruchliwych placów Brukseli, co dawało możliwość 
rozmowy. Organizatorzy wybrali takie działanie, aby zwrócić uwagę na 
NZJ a także aby „odczarować” toaletę. Dla wielu chorych częste wizyty 
w toalecie są tematem bardzo krępującym i wstydliwym, często czują, 
że są na marginesie życia towarzyskiego, a temat wypróżnień jest tema-
tem tabu. Przewodniczący EFCCA, Marco Greco, udzielał wywiadów 
dziennikarzom z radia i telewizji.

Po zakończeniu akcji mieliśmy czas wolny do godziny 17, gdyż o tej 
porze rozpoczęło się spotkanie w biurze EFCCA. Organizatorzy przy-
gotowali mały poczęstunek i opowiedzieli o przygotowaniach do obcho-
dów 1-go Światowego Dnia NZJ, opowiedzieli o swojej wizycie w Komi-
sji Europejskiej, która była bardzo owocna – z umówionych 20 minut 
zrobiło się 70.

Wieczorem spotkaliśmy się we włoskiej restauracji, nieopodal biu-
ra EFCCA, na kolacji. Mogliśmy wymieniać się informacjami na temat  
doświadczeń z  własnych krajów oraz mówić o  planach poszczegól-
nych stowarzyszeń. Wszyscy z zaciekawieniem mówili o zbliżającym się  
14. Europejskim Spotkaniu Młodych, które jest organizowane przez To-
warzystwo „J-elita” (patrz str. 6).

Katarzyna Jagiełło-Wilgat

Do zobaczenia za rok 19 maja 
Masz pomysł na happening, napisz do nas
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Spotkania

Warszawa

Katowice

Tuż przed 18-tą podjechaliśmy pod Pałac Kultury. Zeno 
z  pomocnikami zjawili się dwoma samochodami pełnymi 
papieru toaletowego, a  my z  Mamcią przywieźliśmy Toilet 
Mana. Za papier dziękujemy firmie „Delitissue”.

Ludzie patrzyli dziwnie, gdy transpor-
towaliśmy to wszystko w okolice Dworca 
Śródmieście. Rozłożyliśmy się na skrzy-
żowaniu alejek. Wkrótce zaczęli nadcią-
gać inni uczestnicy bitwy. Łatwo było 
ich rozpoznać po, nieśmiało trzymanym 
w rękach, papierze toaletowym. Punktu-
alnie o 18-tej poszybowały w niebo pierw-
sze rolki. Pogoda na szczęście dopisała, 
momentami było nawet za gorąco. Ko-
szulki organizacyjne Poznaj CUD-aka nie 
cieszyły się zbyt wielką popularnością, ale 
ja swoją założyłem.

Mamcia, uzbrojona w tubę, informo-
wała przechodniów o  Światowym Dniu 
NZJ, obchodzonym właśnie 19-tego maja, 
o naszych chorobach i naszym symbolu – 
Toilet Manie. Wykrzykiwała w  megafon 
tegoroczne hasło: 

Nasze życie to paradoks –  
w toalecie i często i rzadko.

Coraz więcej osób zatrzymywało się na chwilę, aby 
przyjrzeć się naszej akcji. Fruwające w  powietrzu srajrol-
ki zachęciły młodzież i przechodniów do włączenia się we 
wspólną zabawę.

Duże zainteresowanie naszym dzia-
łaniem wyraził pewien podpity jego-
mość, który krytykował Panią Prezy-
dent Gronkiewicz-Waltz za brak toalet 
w najbliższej okolicy.

Przydała się znajomość języków ob-
cych, gdyż przechodzący cudzoziemcy 
zainteresowali się naszym stowarzysze-
niem. Opowiedzieliśmy im o  naszych 
celach, a także o Dniu NZJ. 

Z daleka obserwowały nas, czujnie 
i trochę nerwowo, patrole policji i stra-
ży miejskiej. Szczerze mówiąc, uspoko-
ili się i  zniknęli dopiero w  momencie, 
gdy zaczęliśmy sprzątać rozwiany przez 
wiatr po całej okolicy papier toaletowy.

Zabawa była przednia, choć spo-
dziewaliśmy się lepszej frekwencji i  tu 
zazdrościmy Śląskowi i Katowicom. 

Myślę, że w przyszłym roku spisze-
my się jeszcze lepiej.

Maciej Piotrowski

Katowicka bitwa rozegrała się punktualnie o  godzinie 
18 pod „Spodkiem”. W organizację zaangażowany był cały  
Oddział Śląski „J-elity”. Od sponsorów pozyskaliśmy 570 ro-
lek papieru toaletowego, które posłużyły nam jako amunicja. 
Dodatkowo, każdy z  uczestników proszony był o  przyniesie-
nie własnej kolorowej rolki papieru, gdyż zależało nam by było 
wesoło. Dzięki medialnemu nagłośnieniu oraz nieocenionemu 
zaangażowaniu ze strony organizatorów Juwenaliów Śląskich, 
w bitwie wzięło udział kilkaset osób. Nasza strona interneto-
wa http://poznajcudakow.foortka.pl była odwiedzana tysią-
ce razy. 

Wśród uczestników bitwy były zarówno osoby star-
sze, studenci, jak i  dzieci. Odbiór naszego przedsięwzięcia 
był na tyle pozytywny, że podczas organizacji spotkaliśmy 
się z  dużą przychylnością władz miasta oraz katowickiego  
MOSiR-u (Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji). 

Nad bezpieczeństwem uczestników, w  oddali, czuwali 
funkcjonariusze straży miejskiej i policji. Gotowi do niesienia 
pomocy, ewentualnym „rannym”, byli także przedstawiciele 
pogotowia ratunkowego. 

Głównym założeniem akcji było propagowanie wiedzy 
o NZJ oraz pokazanie, że choroba nie jest wykluczeniem z ży-
cia społecznego i również osoby chore potrafią robić szalone 
rzeczy. Cel osiągnęliśmy w 100%. 

W rozegraniu samej bitwy nieocenioną pomoc otrzymali-
śmy od Oddziału Małopolskiego „J-elity”. Dziękujemy Wam 
za wsparcie! To przedstawiciel tego oddziału wspaniale prze-
mawiał przez megafon, informując z  jakiej okazji bitwa jest 
organizowana oraz koordynując przebieg wydarzenia. Każ-
dy z  uczestników bawił się świetnie, bitwa odniosła ogrom-
ny sukces, o czym świadczą wpisy na naszej profilowej tablicy  
na Facebook’u. Tam również znajdują się linki do fotorelacji 
oraz filmów z przebiegu akcji. 

Wart wspomnienia jest fakt, że po bitwie wszyscy solidar-
nie pomagali nam sprzątać. Przygotowani byliśmy na porząd-
kowanie pola bitwy samemu i nie spodziewaliśmy się tak du-
żej pomocy od osób „z zewnątrz”. 

Katowicka Bitwa na Srajrolki była pierwszym wydarze-
niem, które zorganizował Oddział Śląski „J-elity”. Uważamy, 
że odnieśliśmy duży sukces. Z tego też powodu, za rok wraca-
my! Wiemy już, które pomysły się sprawdziły, a co można było 
zorganizować lepiej. Bogatsi o te doświadczenia jesteśmy prze-
konani, że za rok zorganizujemy u nas na Śląsku jeszcze lepszy 
happening! Już w tym miejscu pragnę wszystkich Państwa ser-
decznie na niego zaprosić. 

19 maja 2012 roku pod katowickim „Spodkiem”. 
Do zobaczenia!

Magdalena Sajak
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W dniach 30.06.-03.07.2011 r. w  Krakowie odbyło się 14. 
Europejskie Spotkanie Młodych zorganizowane przez „J-elitę” 
we współpracy z  Federacją EFCCA i  należącą do niej Gru-
pą Młodych EYG. Pierwsi uczestnicy spotkania przylecieli  
do Krakowa już 29-go czerwca przed południem, dzięki cze-
mu mieli okazję pospacerować po Rynku w promieniach słoń-
ca, którego przez kolejne dni niestety nam brakowało.

30 czerwca to czas przylotów kolejnych przedstawicieli Sto-
warzyszeń Narodowych, a także lody i kawa w murach Opac-
twa Benedyktynów w Tyńcu. Oficjalne spotkanie rozpoczęli-
śmy lampką szampana i tortem urodzinowym dla Sekretarza 
EFCCA, Chayim’a. Natomiast wieczorem, na szóstym piętrze 
Restauracji Hotelu „Kossak”, z widokiem na Wawel, odbyła się 
kolacja powitalna. W tym dniu dołączyła do nas profesjonalna 
ekipa filmowa, współpracująca z EFCCA, której członkowie, 
pod przewodnictwem reżysera ze Szwajcarii, od tej pory śle-
dzili niemal każdy nasz krok.

1-go lipca do południa odbyły się warsztaty i  spotkania 
zorganizowane przez przedstawicieli Zarządu Grupy Mło-
dych. Przedstawiono projekty zrealizowane w roku poprzed-
nim i  plany na lata kolejne. Ben Wilson (Skarbnik EFCCA) 
wygłosił wykład na temat interesujących stron internetowych, 
dotyczących NZJ (prezentacja z  wykładu dostępna jest na 
stronie www.j-elita.org.pl). Po obiedzie pojechaliśmy na Ry-
nek, aby tam, podzieleni na cztery grupy, poszukiwać elemen-

tów kamienia filozoficznego. Zabawa miała formę gry miej-
skiej, w każdym z określonych punktów (Muzeum Pod Ryn-
kiem, Baszta Sandomierska, Mały Rynek, Smocza Jama, Col-
legium Maius) uczestnicy wykonywali zadania i  zdobywa-
li cenne przedmioty, aby na końcu, w  „Alchemii”, klubie na 
krakowskim Kazimierzu, sporządzić tajemniczą, wybuchową 

miks turę. Po powrocie do hotelu, wieczorem, odbyło się spo-
tkanie integracyjne, w czasie którego dołączył do nas Marco 
Greco – Prezes EFCCA. 

Poranek 2-go lipca to wybory do Zarządu Grupy Mło-
dych, do którego dołączył członek „J-elity” i przewodniczący 
komitetu organizacyjnego spotkania, Marek Lichota. Następ-
nie odbył się doroczny konkurs na najlepszy plakat, ilustrujący 
działania poszczególnych krajów na rzecz Dzieci i Młodzieży.  
Po rozstrzygnięciu konkursu, okazało się, że to Polska przez 
najbliższy rok będzie w  posiadaniu pucharu przechodnie-
go „Loekie Cup” (Loekie Lew to maskotka Grupy Młodych).  
W tym miejscu chciałabym podziękować Tomaszowi Walęc-
kiemu – autorowi naszego plakatu (patrz str. 16). W czasie pre-
zentacji poszczególnych Stowarzyszeń, po raz kolejny utwier-
dziliśmy się w  przekonaniu, że „J-elita” w  żadnym aspekcie 
nie pozostaje w tyle za największymi Stowarzyszeniami w Eu-
ropie. Po południu odwiedziliśmy kopalnię soli w Wieliczce, 
która zrobiła ogromne wrażenie na Europejczykach.

Kolacja pożegnalna odbyła się w Restauracji Hotelu „Ama-
deusz”, a po niej udaliśmy się do klubu „Prominent”, gdzie do-
łączyło do nas około 20 członków „J-elity”. Tańcząc, grając 
w bilard (niestety 2:0 dla naszych gości, jako że Anglicy ponoć 
rodzą się z kijami do snooker’a w rękach…) i kręgle bawiliśmy 
się prawie do białego rana. 

W niedzielę większość przedstawicieli Stowarzyszeń Euro-
pejskich wróciła do domów, a Ci, którzy odlatywali późnym 
wieczorem, udali się do Muzeum Auschwitz-Birkenau.

W spotkaniu wzięło udział 25 osób, a wśród nich reprezen-
tanci: Irlandii, Finlandii, Francji, Niemiec, Anglii, Belgii (czę-
ści francuskojęzycznej), Holandii, Hiszpanii, Danii, Włoch, 
Słowacji i oczywiście Polski.

Podsumowując, opisywane wydarzenie uważam za bardzo 
udany wstęp do dalszej współpracy z EFCCA i już dziś zachę-
cam młodych członków „J-elity” do reprezentowania nas na 
kolejnym zjeździe, który w przyszłym roku odbędzie się w Ko-
penhadze. Jednocześnie życzę niezapomnianych wrażeń Pio-
trowi „Zenobiusowi” Baranowskiemu i  Annie Małolepsza, 
którzy w sierpniu polecą na obóz letni  organizowany po raz 
drugi przez Grupę Młodych w Holandii. A póki co z niecierp-
liwością czekamy na efekty pracy wspomnianej ekipy filmo-
wej, które mają być dostępne za około dwa miesiące. Film bę-
dzie na pewno doskonałym materiałem promującym „J-elitę”.

Spotkanie zostało w  całości sfinansowane ze środków 
uzys kanych od sponsorów i z wpłat własnych uczestników.

Magdalena Staniewska

Spotkania

14. Europejskie Spotkanie Młodych 
w Krakowie
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W dniach 10-24 lipca odbył się kolej-
ny turnus dla dzieci organizowany przez 
„J-elitę”. Tak jak w  zeszłym roku, gościł 
nas Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabili-
tacyjny „Natalia” w  Niechorzu, nad mo-
rzem. Wyjazd pozwolił na zintegrowanie 
się dzieci i  wspólną zabawę, a  rodzicom 
umożliwił wymianę doświadczeń, odpo-
czynek oraz nieco rozrywki, której brakuje 
w codziennym życiu. 

W turnusie wzięło udział ponad 90 
osób. Były wśród nich dzieci małe i te nie-
co większe, rodzice, a  nawet dziadkowie. 
Obecny był także lekarz, u  którego każdy 
mógł zasięgnąć porady. 

Ośrodek posiada wielki i  przestrzen-
ny ogród, w którym dzieciaki mogły szaleć 
oraz wspólnie się bawić. Do dyspozycji mie-
liśmy mini plac zabaw oraz boisko do siat-
kówki. Nikt się nie nudził i  nie narzekał, 
gdyż zapewnione było wiele atrakcji, w tym 
gier i wycieczek.

Dzieciaki codziennie brały udział w zaję-
ciach z  psychologiem, pedagogiem, wycho-
wawcą. Przygotowały program rozrywko-
wy, który zaprezentowały dorosłym podczas 
ogniska. W czasie zajęć rodzice mogli po-
rozmawiać ze sobą, zrelaksować się i chwil-
kę odpocząć od swoich pociech. 

Dla rodziców odbyły się wykłady prowa-
dzone przez lekarzy z  Warszawskiej Klini-
ki Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia 
Dzieci, podczas których otrzymaliśmy ma-
teriały szkoleniowe, kwartalniki, poradniki, 
jak również preparat Iskial firmy „Naturell”.

Rodzice brali także udział w warsztatach, 
podczas których każdy opowiedział swoją 
historię związaną z chorobą, co było bardzo 
pouczające i wzruszające dla wszystkich.

Pogoda nie była idealna, ale kilka sło-
necznych dni, pozwoliło na zrealizowanie 
naszych planów. Wspólnie szaleliśmy w we-
sołym miasteczku, byliśmy w  muzeum ry-
bołówstwa, gdzie przewodnik opowiedział 
nam o niebezpieczeństwach i ciekawostkach 
związanych z  morzem. Znaleźliśmy się na-
wet w  Zieleniewie, gdzie poznaliśmy zwy-
czaje jakie panowały wiele lat temu na Dzi-
kim Zachodzie, jak również obejrzeliśmy 
pokaz kaskaderski oraz każdy mógł spróbo-
wać swoich sił w jeździe konnej. 

W Międzyzdrojach, odwiedziliśmy mu-
zeum figur woskowych, gdzie zrobiliśmy 
sobie zdjęcie z  „Awatarem”. W Świnouj-
ściu pływaliśmy statkiem po Zalewie Szcze-
cińskim. W trakcie rejsu widzieliśmy pięk-
ne, polskie orły na wyspie Wolin oraz cza-
ple i kormorany. Odwiedziliśmy, w Kamie-
niu Pomorskim, Katedrę, w  której znajdu-
ją się jedne z najstarszych organów oraz we-
szliśmy do Wirydarz (ogrodu), gdzie poczu-
liśmy się jak w raju.

Wszystkie dzieci na plaży przeszły 
chrzest morza, dzięki czemu stały się praw-
dziwymi wilkami morskimi, realizując za-
dania wyznaczone przez Neptuna – a  nie 
były one łatwe. 

Wszyscy braliśmy udział w dyskotekach 
oraz licznych konkursach. Turniej ping-pon-
ga wyłonił mistrzów sportowych turnusu. 
Wielkie brawa dla Dawida, Marcina i Olka. 
Każde dziecko otrzymało dyplom oraz na-
grody za udział w  konkursach i  zabawach.
Długie wieczory spędzaliśmy na rozmowach 
do białego rana przy blasku ogniska . 

Kuchnia także była znakomita. Kucharze 
dbali o nasze podniebienia, dokładnie stosu-
jąc się do wcześniejszych wskazań dietetycz-
nych. Przy każdym śniadaniu wystawiane 
były, do dyspozycji uczestników, preparaty 
żywieniowe „Ensure”.

Wszystkim pozostały wspaniałe wspo-
mnienia, dzieciaki ciągle mówią o wyjeździe 
i  nie mogą doczekać się kolejnych wakacji. 
Jesteśmy bardzo zadowoleni z pobytu, mimo 
upływu czasu nadal żyjemy wspomnienia-
mi i  jesteśmy niezmiernie wdzięczni stowa-
rzyszeniu „J-elita” za organizację i czuwanie 
nad turnusem.

Tegorocznych uczestników jak i  nowe 
osoby zapraszamy do Niechorza za rok!

Agnieszka Gołębiewska

Spotkania

Turnus rehabilitacyjny w Niechorzu

Z okazji Dnia Dziecka, 
1-go czerwca, w sopockiej 
kawiarni, odbyło się spo-
tkanie Pomorskiego Od-
działu „J-elity”. Prezes Od-
działu dr Piotr Landowski 
przedstawił wykład doty-
czący nowych trendów  
w leczeniu NZJ, które-
go wysłuchaliśmy z du-
żym zainteresowaniem. 
Co prawda frekwencja 
nie była wysoka, ale we 
wspólnym gronie bawili-
śmy się znakomicie. Przy-
gotowane były atrakcje 
dla dzieci, które nieste-
ty nie zostały zrealizowa-
ne, gdyż swą obecnością 
zaszczycił nas tylko jeden 
młody człowiek. Zachęca-
my członków „Jelity” z Po-
morza do włączania się  
w organizowane przez nas 
przedsięwzięcia.
Kolejne spotkanie nasze-
go Oddziału odbędzie się 
15-go października w Ho-
telu Europa w Sopocie  
w ramach Dnia Edukacji 
o NZJ. Już dziś, w imieniu 
organizatorów, zaprasza-
my serdecznie do wzięcia 
udziału.
Impreza z okazji Dnia 
Dziecka miała miejsce tak-
że w Warszawie, dnia 
11-go czerwca. Dziecięca 
frekwencja była nieco lep-
sza (15 dzieci), ale zawsze 
mogłaby być większa. Od-
były się zaplanowane zaję-
cia plastyczne oraz spotka-
nie z psychologiem.  
W czasie gdy dzieci świę-
towały, rodzice wysłuchali 
wykładu dr Katarzyny Bo-
chenek na temat „Co no-
wego w NZJ”, po którym 
była możliwość zadawa-
nia pytań i indywidualnych 
konsultacji. Serdecznie za-
praszamy do udziału w ko-
lejnych przedsięwzięciach 
organizowanych przez Od-
dział mazowiecki naszego 
Towarzystwa. Informacje 
o spotkaniach przekazy-
wane są drogą e-mailową.

Obchody Dnia Dziecka 
(Sopot i Warszawa)
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Nauka

Ukierunkowanie ekipy rozbiórkowej
Sergio Pistoi

Po raz pierwszy EFCCA była uczestnikiem w projek-
cie naukowym, finansowanym w ramach środków na na-
ukę przez Unię Europejską. Jednym z  ważnych elemen-
tów tych programów jest popularyzacja wiedzy, aby spo-
łeczeństwo, a w tym przypadku chorzy, zrozumieli czym 
zajmują się naukowcy. Poniżej prezentujemy Państwu 
tłumaczenie bardzo ogólnego opisu tych badań. Bada-
nia podstawowe, ich wielokierunkowość, wielodyscypli-
narność dają nadzieję na głębsze wniknięcie w przyczyny 
choroby i stworzenie leków, których mechanizm działania 
będzie inny niż dotychczas stosowanych.

Redakcja

Projekt IPODD wybiera pragmatyczne podejście do NZJ, 
poprzez skupianie się na końcowych stadiach uszkodzeń jelita.

Gdyby za nieswoiste zapalenia jelita (NZJ) byli odpowie-
dzialni kryminaliści, nie byliby to zwykli złoczyńcy, ale gru-
pa terrorystów. Tuzin predyspozycji genetycznych, układ od-
pornościowy oraz prawdopodobnie dziesiątki innych, niezna-
nych czynników są wspólnie odpowiedzialne za NZJ. Nie ma 
jednego mistrza kukiełek, który pociągałby za wszystkie sznur-
ki. Raczej jest to wyrafinowana sieć przyczyn, które ostatecznie 
prowadzą do przewlekłego zapalenia i szkód z tym związanych.

W walce z terrorystami – czy to prawdziwymi, czy biolo-
gicznymi – badacze podążają dwoma torami. Z jednej strony, 
muszą patrzeć w szerszej perspektywie, zbierając informa-
cje odnośnie ich hierarchii i organizacji. Równocześnie mu-
szą kontrolować szkody, łapiąc podejrzanych zanim ci zdążą  
wyrządzić krzywdę.

Finansowany przez Unię Europejską projekt IPODD 
z  pewnością podąża tym drugim torem. Zamiast badać 
przyczyny NZJ, skupia się na końcowych etapach zapale-
nia, które bardziej bezpośrednio prowadzą do uszkodzeń 
przewodu pokarmowego. 

Idea stojąca za IPODD jest pragmatyczna: blokowanie 
tych etapów może nie powstrzymać początków NZJ, ale, 
miejmy nadzieję, będzie w  stanie zapobiec najgorszym,  
dla pacjentów, skutkom.
O IPODD

IPODD (Intestinal Proteases: Opportunity for Drug Di-
scovery, czyli Proteazy Jelitowe: Szansa na Odkrycie Leku) zo-
stał zapoczątkowany w 2008 r. z kapitałem 3 milionów Euro 
z siódmego programu ramowego Unii Europejskiej (7 Frame-
work Program – FP7) i zakończy się w lipcu 2011 roku. Projekt 
połączył wiedzę 13 grup badawczych z siedmiu krajów.

Praca IPODD skupia się na metaloproteinazach macierzo-
wych (MMP) – grupie enzymów, znajdujących się na końcu 
kaskady stanu zapalnego. Te cząsteczki nie muszą same wy-
woływać zapalenia, ale biorą udział w  końcowych etapach, 
prowadzących do uszkodzeń jelita.

Ze względu na zdolność do rozbijania białek (proteazy  
to ogólny termin oznaczający „enzymy rozkładające białka”), 
MMP są swego rodzaju „ekipą rozbiórkową” na froncie zapal-
nym. Rozpuszczają białka w macierzy (przestrzeni otaczającej 
komórki), oczyszczając tym samym drogę dla białych krwinek 
oraz aktywują inne cząsteczki związane z NZJ, takie jak cyto-
kiny, które także sprzyjają zapaleniu. 

MMP mogą także atakować białka strukturalne, któ-
re utrzymają integralność śluzówki, co w  rezultacie powo-
duje zniszczenie tkanek jelitowych. U ludzi rozpoznano dwa  
tuziny MMP.
Pogoń za proteazami w NZJ

Znaczącą częścią projektu IPODD było odkrycie, któ-
re MMP są aktywne w NZJ i zbadanie ich specyficznych ról 
w  przebiegu choroby. Naukowcy porównali rozmieszczenie 

różnych MMP w  zdrowych jelitach i  tych dotkniętych NZJ 
oraz obserwowali aktywność odpowiednich genów.

Badania te doprowadziły do identyfikacji MMP związa-
nych z NZJ. Zapewniły też lepszy ogląd tego, jak te proteazy 
oddziałują wzajemnie z innymi czynnikami zapalnymi, taki-
mi jak cytokiny oraz czynniki wzrostu, poszerzając tym sa-
mym wiedzę o końcowych stadiach w NZJ.

Nowe cele dla leków
Poza śledzeniem roli proteaz, naukowcy z IPODD zbadali  

strategię hamowania ich aktywności w  przewodzie pokar-
mowym człowieka. 

Większość ze współczesnych leków na NZJ działa  
poprzez tłumienie lub modulowanie funkcji układu odpor-
nościowego. Niestety, te terapie mają znaczące działania nie-
pożądane, a u niektórych pacjentów są nieskuteczne.

Skierowanie uwagi na proteazy może pomóc w  opraco-
waniu bardziej efektywnych leków, ponieważ aktywacja 
MMP jest zjawiskiem, które zachodzi u praktycznie wszyst-
kich pac jentów.

IPODD skupił się na klasie molekuł zwanych TIMP  
(Tissue Inhibitors of MetalloProteases, czyli Inhibitory 
Tkankowe Metaloproteinaz), które są znane, jako naturalne 
inhibitory MMP. Wstępne rezultaty pokazują, że TIMP mogą 
hamować działania MMP i  zmniejszać zapalenie w  mode-
lach laboratoryjnych NZJ.

Idąc tropem tych odkryć, obecnie naukowcy szukają 
związków, które mogą zwiększyć produkcję TIMP w przewo-
dzie pokarmowym. Takie związki lub nawet same TIMP, mogą 
stać się kandydatami na leki potencjalnie pomocne w NZJ.
Znaczenie drobnoustrojów

Głównym celem IPODD było zbadanie innego źró-
dła proteaz: bilionów bakterii, żyjących w  ludzkim jeli-
cie. Trudno przecenić znaczenie tych mikroorganizmów:  
od zwalczania infekcji po trawienie pokarmu. Nie ma praw-
dopodobnie funkcji żołądkowo-jelitowej, na którą bakterie 
jelitowe nie miałyby wpływu.

Naukowcy z  IPODD odkryli, że wiele MMP znalezio-
nych w  ludzkim jelicie jest w  istocie produktem bakterii, 
a nie naszego organizmu. Znaleźli też dowody na to, że wy-
produkowane przez bakterie proteazy mogą przyczyniać się 
do rozwoju NZJ.

Wyniki te pokazują, jak bakteria jelitowa może być źró-
dłem proteaz w NZJ i podpowiedziały naukowcom, by wy-
korzystać te mikroorganizmy do pozyskania naturalnych 
inhibitorów MMP, które mogą być zastosowane jako leki. 
Zgodnie z  przewidywaniami, odkryli w  ludzkim jelicie  
inhibitory wytwarzane przez bakterie.

Jednym z obecnych działań jest wyodrębnienie lub skons-
truowanie bakterii jelitowej, która produkuje te inhibitory 
MMP. Tych szczepów będzie można pewnego dnia użyć, jako 
terapii probiotycznej, zastępując zwykłe leki.

Proteazy i zaostrzenie
Jak wielu pacjentów wie, nawroty choroby (zaostrzenia) 

w  NZJ często są spowodowane stresującymi wydarzeniami. 
Liczne badania potwierdziły związek między stresem, móz-
giem i  układem odpornościowym, a  ryzykiem zaostrzenia 
w przewlekłych zapaleniach jelita.

Czy proteazy są związane z  zaostrzeniami spowodo-
wanymi stresem? By odpowiedzieć na to pytanie, IPODD  
ma w swym składzie grupy ekspertów, którzy badają związki 
między jelitami a stresem (dyscyplina ta nazywa się neuroga-
stroenterologią). Odpowiedź brzmi: tak.
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Rzeczywiście, naukowcy IPODD znaleźli, 
w modelu stworzonym do badania zaostrzeń, 
dowody na to, że MMP biorą udział w reakty-
wowanym stresem zapaleniu jelita.

Te wyniki sugerują, że inhibitory proteaz 
mogą być także pomocne w  tłumieniu efek-
tów, jakie powoduje stres u pacjentów z NZJ 
oraz w przedłużaniu czasu remisji pomiędzy 
zaostrzeniami.

Patrzenie w przyszłość
Projekt IPODD otworzył nowe perspek-

tywy dla poznania NZJ. Jak w przypadku in-
nych najnowocześniejszych badań, przynosi 
ze sobą wiele nowych pytań, na które wciąż 
nie znamy odpowiedzi.

Jaka jest dokładna rola proteaz w NZJ? Czy 
możemy stworzyć leki, które powstrzymują 
MMP bez nieznośnych skutków ubocznych? 
Czy jesteśmy w  stanie wykorzystać bakterie 
jelitowe do hamowania stanów zapalnych?

Miejmy nadzieję, że przyszłe badania od-
powiedzą na te i  inne kwestie, które zrodzą 

się z  odkryć IPODD. Mimo to, naukowcy 
IPODD nakłaniają do ostrożności w  rozwa-
żaniach o przyszłym zastosowaniu w terapii.

IPODD jest projektem badawczym, pod-
stawowym i tylko dalsze badania będą w sta-
nie wykazać, czy wiedza ta będzie kiedyś  
miała zastosowanie kliniczne. – Mówi David 
Grundy, profesor nauk biomedycznych z Uni-
wersytetu w Sheffield, który kieruje projektem 
IPODD. –Ale wiedza, którą udało nam się  
zebrać posunęła nas do przodu, wskazując 
nowe i interesujące tropy.

Więcej http://www.ipodd.eu/

Sergio Pistoi jest niezależnym pisa-
rzem naukowym i  konsultantem, z  dok-
toratem w dziedzinie biologii molekular-
nej. Pracuje także, jako konsultant komu-
nikacji i Urzędnik Informacji Publicznej 
dla organizacji badawczych i  projektów 
Unii Europejskiej

Tłumaczyła: Anna Piotrowska

Digestive Disease Week 2011 (DDW)

Nauka

REKLAMA
W aptece internetowej 
www.aptekawsieci.pl 

dla członków J-elity dostępny jest 
Ensure Plus HN w  preferencyjnej 
cenie 4,39 zł/szt. 
Apteka realizuje zamówienia na terenie 
całej Polski – preparaty zamawia się on-line 
oraz telefonicznie (tel. 32 415 27 53). 
Przy zamówieniach wyższych niż 250 zł 
wysyłka gratis (płatność przy odbiorze). 
Hasło, którego podanie uprawnia do 
zniżki, można otrzymać mailowo lub 
telefonicznie w Towarzystwie J-elita.

Tofacitinib (CP-690550) to nowy lek 
działający hamująco na układ odpornościo-
wy, testowany u  chorych na reumatoidalne 
zapalenie stawów, łuszczycę lub nieswoiste 
zapalenia jelita. Jest to niskocząsteczkowa 
substancja podawana doustnie, która hamu-
je enzym JAK3 (kinaza Janus 3), należący do 
wewnątrzkomórkowego układu przekaźni-
kowego Jak/Stat. Ten szlak sygnałowy wyko-
rzystywanych jest przez wiele cytokin i czyn-
ników wzrostu do regulacji ekspresji genów. 
Co ważne tofacitinib moduluje działanie wie-
lu prozapalnych cytokin istotnych dla rozwo-
ju i utrzymania stanu zapalnego.

Badania II fazy są obiecujące. Wzię-
ło w  nich udział 200 pacjentów chorych  
na wrzodziejące zapalenie jelita grubego 
o  zasięgu przekraczającym odbytnicę. Pac-
jentom przez 8 tygodni podawano różne 
dawki leku lub placebo. Badanie było wie-
loośrodkowe z podwójnie ślepą próbą (patrz 
kwartalnik 2/2008).

Tofacitinib był skuteczniejszy, w  porów-
naniu z  placebo. Poprawę kliniczną zaob-

serwowano u  niewielu ponad 1/3 pacjentów 
przyjmujących placebo, w porównaniu z 76% 
przyjmującymi lek w  maksymalnej dawce 
15.0 miligramów. Tofacitinib wpływał rów-
nież na uzyskanie klinicznej i endoskopowej 
remisji. Efekty działania leku były odczuwal-
ne już po dwóch tygodniach stosowania.

Obserwowane działania niepożąda-
ne były podobne w  grupie otrzymującej lek 
i placebo, aczkolwiek zaobserwowano wzrost 
stężenia cholesterolu i trójglicerydów.

 „Dane na temat inhibitora JAK są na-
prawdę niezwykłe. Są jak rezultaty badań 
nad anty-TNF w  chorobie Leśniowskiego 
i Crohna – różnice są ogromne” – powiedział 
dr Abreu – niebiorący udziału w badaniu. 

Jeśli dalsze badania będą równie obiecu-
jące, może powstać lek wykorzystujący inny 
mechanizm niż dotychczas znane, co daje 
nadzieje chorym niereagującym na dotych-
czasową terapię.

Dane te przedstawiono w trakcie konferencji 
Digestive Disease Week (Maj 2011, San Diego).

NZJ i Ja -  
zeszyt ćwiczeń 

Nasze Towarzystwo wydało II 
część komiksu o NZJ, do któ-
rej prawa autorskie otrzyma-
ło od Amerykańskiej Fundacji 
Crohna i Colitis CCFA. Publika-
cja przeznaczona jest głównie 
dla dzieci i w prosty sposób, 
przystępnym językiem opo-
wiada o NZJ. Dodatkowo  
zawiera wiele quizów i ćwi-
czeń dla dzieci. Celem komik-
su jest dobra zabawa przy 
rozwiązywaniu zagadek, czy-
taniu historyjek oraz zapozna-
nie najmłodszych ze skompli-
kowanym słownictwem doty-
czącym NZJ. 
Przy polskiej wersji praco wało 
wiele osób-wolontariuszy, 
wszystkim jeszcze raz ser-
decznie dziękujemy, a pozo-
stałych zachęcamy do lektury! 
Najmłodsi chorzy i ich rodzi-
ce (członkowie naszego sto-
warzyszenia) otrzymają wer-
sję papierową pocztą. Komiks 
dostępny jest także w wersji 
PDF na stronie internetowej 
Towarzystwa http://j-elita.org.
pl/komiks2.pdf . Będzie moż-
na go także dostać na spotka-
niach organizowanych przez 
„J-elitę” oraz w klinikach i na 
oddziałach leczących małych 
CUD-aków.
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Całkiem niedawno na łamach Kwartalni-
ka (nr 1/2010) przedstawiliśmy aktualne reko-
mendacje dotyczące szczepień w nieswoistych 
zapaleniach jelita (NZJ). Opisaliśmy również 
dotychczas przeprowadzone badania, które 
oceniały skuteczność i bezpieczeństwo szcze-
pionek wśród pacjentów z NZJ.

Doszły nas jednak głosy, że usatysfak-
cjonowaliśmy jedynie część Czytelników 
 „J-elity” omawiając szczegółowo dane nauko-
we dotyczące nielicznych szczepionek, a  nie 
poruszyliśmy podstawowych zagadnień doty-
czących szczepień. 

W związku z  tym chcielibyśmy zaplano-
wać cykl artykułów, w którym będziemy po-
ruszać najważniejsze, naszym zdaniem, pro-
blemy dotyczące szczepień ze szczególnym 
uwzględnieniem NZJ. W cyklu tym będziemy 
również krótko omawiać najnowsze badania 
z  tej dziedziny, tak aby wiedza Państwa była 
zawsze aktualna. 

Dziś przedstawiamy pierwszą część z cyk-
lu – w formie pytań i odpowiedzi.

Najważniejsze – szczepić czy nie? 
Zdecydowanie szczepić. Nie wynika to 

z naszej wiary czy przekonań, poparte jest na-
tomiast solidną wiedzą. Wydłużenie średniej 
wieku w  krajach rozwiniętych zawdzięcza-
my głównie kanalizacji, dostępowi do czystej 
wody wodociągowej i  właśnie szczepieniom, 
które nazywane są największym osiągnięciem 
medycyny XX wieku. Dzięki szczepieniom 
wskaźnik umieralności niemowląt zmniejszył 
się trzykrotnie w stosunkowo krótkim czasie. 
Szczepienia nie są odizolowaną, inną niż far-
makoterapia, gałęzią medycyny. Jeśli ktoś chce 
świadomie rezygnować ze szczepień, to powi-
nien być konsekwentny i nie oczekiwać od me-
dycyny drogiej i  wysokospecjalistycznej po-
mocy w  przypadku choroby zakaźnej, której 
można zapobiec szczepieniem, a od społeczeń-
stwa ponoszenia kosztów tej pomocy.

To, że nie spotykamy już wielu poważ-
nych chorób zakaźnych wieku dziecięcego 
zawdzięczamy właśnie szczepieniom. Trzeba 
sobie jednak zdawać sprawę, że jeśli odsetek 
populacji zaszczepionej spada poniżej pewne-
go progu (90%), choroby uważane prawie za 
nieistniejące powrócą i zaczną atakować. Zli-
kwidowanie ospy prawdziwej zawdzięczamy 
wieloletniej zmasowanej akcji szczepień prze-
prowadzonej na całym świecie. Jeśli dalej bę-
dziemy skutecznie i  masowo szczepić prze-
ciwko poliomyelitis wirus ten zostanie wyru-
gowany a wraz z nim ta, ciężka pozostawia-
jąca trwałe kalectwo, choroba. Jej ofiary żyją 
wśród nas do dzisiaj, choć niewidoczne, gdyż 
przykute do łóżek czy wózków inwalidzkich. 

Nawet powszechnie szczepiony tężec zbiera tu 
i ówdzie swoje żniwo (np. u dorosłych, którzy 
zapominają o szczepieniach) i to także w kra-
jach bogatych.

Argument, że moje dziecko czy dziec-
ko moich sąsiadów nie choruje na określone 
choroby podlegające szczepieniom, a przecież 
nie było szczepione, jest słabym argumentem. 
Między innymi, dzieje się tak, bo wszyscy wo-
kół są zaszczepieni i nie ma od kogo się zarazić. 
Można przejść nawet sto razy przez ruchliwą 
ulicę z zamkniętymi oczami, co nie znaczy, że 
za sto pierwszym się uda. Szkoda ryzykować!

Czy często występują powikłania poszczepienne?
Poważne powikłania poszczepienne zda-

rzają się rzadko. W porównaniu do powikłań 
w przebiegu choroby kilkaset lub nawet ponad 
tysiąc razy rzadziej. Współczesne szczepionki 
są coraz doskonalsze, zawierają coraz mniej 
zbędnych antygenów, w związku z tym są co-
raz bezpieczniejsze. Nie znaczy to, że powi-
kłania nie pojawiają się wcale. Nie da się jed-
nak wyeliminować z życia wszelkiego ryzyka 
– można je tylko zminimalizować. Na pewno 
do rzeczywistych i poważnych powikłań nie 
należą: gorączka, ból w miejscu wkłucia, nie-
pokój i płacz po szczepieniu. Objawy te poja-
wiają się częściej po szczepieniach szczepion-
kami żywymi (patrz Tabela 1). Można im za-
pobiec podając lek przeciwbólowy, który jed-
nocześnie jest lekiem przeciwgorączkowym, 
np. paracetamol. U pacjentów z nieswoistymi 
zapaleniami jelita powikłania poszczepienne 
nie występują częściej niż u zdrowych osób.

Skąd się bierze podział na szczepienia obo-
wiązkowe i zalecane?

Na całym świecie pula rekomendowa-
nych szczepień, tzw. kalendarz szczepień, jest 
taka sama. Szczepienia obowiązkowe to ta-
kie, które znajdują się w ogłaszanym na każdy 
rok przez Głównego Inspektora Sanitarnego  
kalendarzu szczepień i  za które pacjent nie 
płaci (gruźlica, błonica, tężec, koklusz, wiru-
sowe zapalenie wątroby typu B, choroba He-
inego-Medina – poliomyelitis, Haemophilus 
influenzae typu B, odra, świnka i różyczka). 

Szczepienia

O szczepieniach słów kilka
Piotr Albrecht, Aleksandra Banaszkiewicz, 

Andrzej Radzikowski
Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci WUM

Tabela 1: Szczepionki żywe :

• Przeciwko gruźlicy –  
BCG (Bacillus Calmette-Guerin) 

• Przeciwko odrze, śwince, różyczce –  
MMR (measles, mumps, rubella) 

• Przeciwko ospie wietrznej
• Doustna przeciwko polio
• Doustna przeciwko rotawirusom
• Przeciwko żółtej gorączce
• Wziewna przeciwko grypie  

(w Polsce niedostępna)

Złożyłam wniosek do Powia-
towego Zespołu Orzekania 
o Niepełnosprawności wraz 
z zaświadczeniem o stanie 
zdrowia wystawionym przez 
specjalistę gastrologa oraz 
kopią dokumentacji medycz-
nej. Lekarz - orzecznik skie-
rował mnie na dodatkowe ba-
dania. Kto ponosi koszty ba-
dań? Czy muszę za nie zapła-
cić z własnej kieszeni?

Krystyna 

Rozporządzenie Ministra Pra-
cy i Polityki Społecznej z dnia 
18 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 
250, poz. 1875) reguluje za-
kres wykonywanych badań 
oraz tryb i warunki kierowa-
nia na te badania. Skierowa-
nie na badanie powinno być 
wystawione, gdy dokumen-
tacja medyczna jest niewy-
starczająca do pełnej oceny 
stanu zdrowia wnioskodaw-
cy, w celu wyłącznie rozstrzy-
gnięcia wątpliwości. Skiero-
wanie wystawiane jest przez 
członka zespołu orzekającego 
– lekarza lub psychologa. 

W takich przypadkach kosz-
ty badania pokrywane są ze 
środków własnych wojewódz-
kiego zespołu do spraw orze-
kania o niepełnosprawności, 
a nie osoby zainteresowanej. 
(http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.
nsf/main/69C05939)

Tyle teorii… często jednak 
praktyka wygląda inaczej, 
gdyż PCPR-y nie otrzymują 
środków na finansowanie ba-
dań, zatem koszty ich wyko-
nania przerzucają na osoby 
ubiegające się o orzeczenie. 
W rozmowie z pracownika-
mi PCPR można usłyszeć, że 
to po stronie starających leży 
udowodnienie swojego sta-
nu zdrowia, więc pacjent po-
winien sam dostarczyć wyniki 
istotnych badań.

Jest to kolejny paradoks 
w systemie orzecznictwa 
w Polsce, gdzie tworzy się 
martwe przepisy.

Redakcja
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Szczepienia

Szczepienia zalecane to takie, które pacjent musi kupić 
sam. Do szczepień zalecanych należą szczepienia przeciwko: 
pneumokokom, meningokokom typu C, rotawirusom, ospie 
wietrznej, wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, odklesz-
czowemu zapaleniu mózgu, wirusowi brodawczaka ludzkie-
go (HPV). Podział ten nie oznacza podziału na ważne i mniej 
ważne i  może być inny w  zależności od kraju. Im bogatsze 
i  mądrzejsze państwo, tym więcej szczepionek bezpłatnych. 
Kalendarz szczepień w każdym kraju jest wypadkową potrzeb 
epidemiologicznych oraz możliwości finansowych (choć tu ra-
chunek nie zawsze jest całkiem rzetelny, gdyż oszczędności 
wynikające ze szczepień z reguły zdecydowanie przekraczają 
wydatki związane z terapią). 

Dla wielu osób chorych przewlekle szczepionki zaleca-
ne (albo ich część) są bezpłatne. Niestety dla pacjentów z NZJ  
dotąd nie udało nam się tego wywalczyć.

Jakie są przeciwwskazania do szczepień? 
Zaczniemy od tego, co nie jest przeciwwskazaniem: ła-

godnie przebiegające infekcje np. przeziębienie,  niewysoka 
gorączka, rekonwalescencja po chorobie, alergia pokarmowa 
(z  wyjątkiem alergii na składniki szczepionki) lub wziewna, 
łagodny lub miernie nasilony odczyn miejscowy po poprzed-
niej dawce, aktualna antybiotykoterapia, wcześniactwo, nie-
dożywienie niewielkiego stopnia. Nie są to również przeciw-
wskazania do szczepienia szczepionkami tzw. zabitymi (czyli 
tymi, które nie zostały wymienione w Tabeli 1) u osób choru-
jących na nieswoiste zapalenia jelita. 

Szczepienie szczepionkami żywymi, które zostały wymie-
nione w Tabeli 1, jest przeciwwskazane u pacjentów z immu-
nosupresją. Tabela 2 określa, którzy to pacjenci.

Czym różni się szczepionka żywa od zabitej?
Żywa szczepionka zawiera osłabione, ale „żywe”, a  więc 

mogące się namnażać wirusy lub bakterie, które mają swój 
metabolizm i mają zdolność do podziałów. Szczepionka zabi-
ta zawiera denaturowane bakterie lub wirusy albo fragmenty 
ich struktury (białka, DNA), czy produkty (np. zmodyfikowa-
ne toksyny). 

Dlaczego jedne szczepienia należy powtarzać a inne wystarcza-
ją na całe życie?

Jednoznaczna odpowiedź jest trudna. Można powiedzieć, 
że żywe szczepionki dają odporność na bardzo długo, jeśli 
nie na całe życie. Natomiast szczepionki zabite wymagają po-
wtórzeń, których celem jest uzyskanie odpowiedniego mia-
na przeciwciał oraz zapamiętanie przez układ odpornościowy 
kontaktu z antygenem. Tego typu pamięć nie jest dożywotnia 
(jak i nasza pamięć).

Tabela 2: Chorzy na NZJ z upośledzoną odpornością:
• Leczeni steroidami systemowo, czyli otrzymujący prednizon 

(lub jego odpowiednik) w dawce 20 mg/dobę lub  
2 mg/kg/dobę w przypadku dzieci poniżej 10 kg przez 2 ty-
godnie lub dłużej oraz trzy miesiące po zakończeniu terapii.

• Leczeni skuteczną dawką azatiopryny lub 6-merkaptopurny 
oraz trzy miesiące po zakończeniu leczenia.

• Leczeni metotreksatem oraz trzy miesiące  
po zakończeniu terapii.

• Leczeni infliksimabem lub adalimumabem oraz trzy miesiące 
po zakończeniu leczenia.

• Niedożywieni w stopniu znacznym.

W cią-
gu 24 
godzin 
po uro-
dzeniu

2 mż 3-4 mż 5 mż 6-7 mż 9-12 
mż

13-14 
mż

16-18 
mż

2-5 rż 6 rż 9 rż 10 rż 11-12 
rż

14 rż 19 rż 20-26 
lat

27-54 
lat

55-64 
lat

>65 lat

Gruźlicy BCG

Wzw B
WZW B WZW 

B WZW B WZW B WZW B

WZW B

Błonicy, tężcowi 
krztuścowi

DTP DTP DTP DTP DTaP Td Td Td

Poliomyelitis IPV IPV IPV OPV

Haemophilus in-
 typu B

Hib Hib Hib Hib
HPV

Hib Hib Hib Hib

Odrze, śwince, 
różyczce

Rotawirus MMR MMR MMR MMR

Streptococcus 
pneumoniae

PCV PCV PCV PCV PPV PPV

Neiserria mienn-
gititis

MCV-C MCV-C MCV-C  MCV-C

MPSV-A+C

Grypie TIV TIV

Ospie wietrznej ospa

Wzw typu A WZW A

Odkleszczowe-
mu zapaleniu 
mózgu

TBE

Biegunce rotawi-
rusowej

BCG - atenuowany prątek bydlęcy szczepu BCG (Bacille Calmette-Guérin); WZW - wirusowe zapalenie wątroby; DTP - szczepionka skojarzona przeciwko błonicy, tężcowi 
i krztuśćcowi; DTaP - szczepionka skojarzona przeciwko błonicy, tężcowi i krztuśćcowi zawierająca bezkomórkowy komponent pałeczek krztuśćca; Td - szczepionka sko-
jarzona przeciwko błonicy i tężcowi zawierająca zmniejszoną ilość toksoidu błonicy; IPV - szczepionka inaktywowana przeciwko poliomyelitis; OPV - ateunowana szcze-
pi B; 
TIV - trójwalentna szczepionka inaktywowana przeciwko grypie; PCV - szczepionka skoniugowana przeciwko pneumokokom; PPV - szczepionka polisacharydowa przeciwko 
pneumokokom; MCV-C  - szczepionka skoniugowana przeciwko meningokokom grupy C; MPSV-A+C - szczepionka polisacharydowa przeciwko meningokokom grupy A i C; 
TBE - inaktywowana szczepionka przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu.

Kolor czcionki czerwony (np. DTP) - szczepienia obowiązkowe nieodpłatne; kolor czcionki niebieski (np. PCV
znajdujących się w budżecie Ministra Zdrowia

Zdrowia

Tabela 3. Program szczepień ochronnych w Polsce na rok 2009
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Zioła i przyprawy w kuchni i dla zdrowia
Urszula Grochowska

Czy można zjeść pomidora bez dodatku soli? Czy zupa bez Vegety lub sos bez maggi są do prze-
łknięcia? Czy w naszej kuchni wykorzystujemy bogactwo ziół i naturalnych przypraw? Czy jest możli-
we przygotowanie posiłku bez dodatku glutaminianu sodu? 

Przyprawy w  kuchni używane są od wieków. Są to surowce naturalne (liście, łodygi, korzenie, 
pączki) lub produkty wytworzone przez człowieka. Wzbogacają dietę w wiele związków chemicznych, 
mających wpływ na lepsze działanie organizmu. Dają potrawom smak, zapach oraz ułatwiają trawie-
nie. W sklepach mamy coraz większy ich wybór. Wiele z nich nie tylko poprawia smak potrawom,  
ale działa korzystnie na organizm: oczyszczająco, przeciwzapalnie, rozgrzewająco. Dużo chętniej, niż 
naturalne zioła, kupujemy gotowe mieszanki przyprawowe – do gulaszu, do grilla, sosy z torebki czy 
kostki rosołowe.

Sól kuchenna – najpopularniejsza przyprawa i środek konserwujący w gospodarstwie domowym. 
W handlu dostępna zwykle w formie nieoczyszczonej soli kamiennej oraz oczyszczonej soli warzonej. 
Często wzbogacona jest w niewielkie ilości związków jodu (zwykle w postaci jodku potasu lub jodanu 
potasu), dla zapewnienia spożywającym odpowiedniej ilości tego pierwiastka w  pożywieniu. Może  
zawierać substancje zapobiegające jej zbrylaniu, np. żelazocyjanek potasu (E-536). Sód zawarty w soli 
jest bardzo ważny dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Odpowiada za utrzymanie 
prawidłowej równowagi kwasowo-zasadowej oraz reguluje gospodarkę wodną organizmu. Zalecane 
spożycie soli wynosi 5g/dobę (1 płaska łyżeczka od herbaty), a my jadamy jej ok. 15g. To nadmierne 
spożycie soli stanowi poważne zagrożenie dla naszego zdrowia, a przecież człowiek może żyć w peł-
nym zdrowiu, spożywając sód zawarty tylko w naturalnych produktach, bez ich dosalania. Aby zapo-
biec chorobom związanym z nadmiarem sodu w organizmie, należy zdecydowanie zmniejszyć spoży-
cie soli. Najlepiej jest ograniczyć lub całkowicie zrezygnować z dosalania przygotowywanych potraw, 
zmniejszyć spożycie przypraw zawierających w  swoim składzie sól (kostki rosołowe, Vegeta, zupy  
w proszku), unikać produktów z dużą zawartością soli.

Skutki nadmiernego spożycia soli:

• nadciśnienie tętnicze i choroby układu 
krążenia

• nowotwory, w tym rak żołądka
• osteoporoza
• otyłość
• choroby nerek
• udar mózgu

Większość gotowych przypraw składa się głów-
nie z  soli i  wzmacniacza smaku i  zapachu – gluta-
minianu sodu i niezdrowych tłuszczów trans (była 
o  nich mowa w  numerze 2 kwartalnika 2010r.). 
Niek tóre „torebkowe” przyprawy jak czosnek czy ce-
bula to przyprawy z dodatkiem soli i na domiar kon-
serwowane chemicznie dwutlenkiem siarki.

Maggi czy sos sojowy to przede wszystkim sól  
i  glutaminian sodu. Nic zdrowego. Glutaminian 
sodu, spożywany w  nadmiarze, może wywoływać 
bóle głowy, objawy zwane „syndromem chińskiej re-
stauracji” – nadmierne pocenie, kołatanie serca, 
uczucie ucisku w gardle. Polscy naukowcy udowod-
nili, że nawet niewielkie ilości glutaminianu sodu wywierają niekorzystny wpływ na przewodnictwo 
nerwowo-mięśniowe. Ponieważ glutaminian sodu wzmacnia smak, spożycie potrawy nim przypra-
wionej bywa znacznie większe, co prowadzi w konsekwencji do nadwagi a nawet otyłości. Również 
wzrok może ucierpieć od glutaminianu sodu. We wschodniej Azji, gdzie spożycie sosu sojowego jest 
wysokie, odnotowano częstsze zapadanie na jaskrę. Zdecydowanie powinny go unikać osoby z choro-
bami przewodu pokarmowego. Maggi i sos sojowy można zastąpić naturalnym lubczykiem – będzie 
smacznie i zdrowo. Ta roślina ma właściwości zdrowotne, bowiem zawiera olejek lotny i przeciwutle-
niacze. Wspomaga leczenie nerek i układu moczowego.

Produkty z dużą zawartością soli:

• wędliny i konserwy

• śledzie i ryby wędzone

• sery żółte i feta

• kiszonki

• chipsy, Fast foody, dania instant

• orzeszki solone, paluszki

• wody mineralne wysokosodowe

Kostki rosołowe to głównie sól i  izomery trans. 
Zawartość w  nich mięsa wynosi zaledwie 0,5-2%,  
a suszonych warzyw – 1-2%.

W kuchni najlepiej stosować zioła świeże. Za-
wierają one olejki eteryczne, dające charakterystycz-
ny zapach i  smak. Wiele z  nich można z  łatwością  
hodować w  doniczkach. Można je również suszyć, 
ale podczas suszenia olejki szybko się ulatniają  
i susz nie jest już tak aromatyczny. Suszone zioła są 
ponadto wrażliwsze na podgrzewanie, dlatego war-
to pamiętać aby dodawać je do potraw pod sam ko-
niec gotowania. Świeże zioła można mrozić. Należy 
je umyć, pokroić i pozostawić na ściereczce do lek-
kiego obeschnięcia. 

Takie przyprawy jak: pieprz, gałka muszkatołowa, goździki, imbir, cynamon korzystniej jest ku-
pować jako przyprawy w całości i rozdrabniać je w domowym młynku lub moździerzu bezpośrednio 
przed dodaniem do potrawy. Będą wówczas intensywniejsze i bardziej aromatyczne. 

Jeśli decydujemy się na przyprawy suszone lepiej wybierać te w słoiczkach, bo wolniej wysychają 
i  tracą zapach niż te z  torebek. Jeśli już zdecydujemy się na przyprawy pakowane w  torebki, najle-
piej przesypać je do szczelnie zamykanych naczyń szklanych. Należy pamiętać aby nie przechowywać 
przypraw w miejscach zawilgoconych, gdzie narażone są na szybkie pleśnienie.

Pamiętajmy, że odpowiednio dobrane zioła z  powodzeniem zastępują gotowe przyprawy, które 
często zawierają substancje niekorzystne dla zdrowia. Jeśli nie chcesz lub nie możesz hodować swoich 
ulubionych ziół, to kupując przyprawy sprawdzaj, co zawiera opakowanie.

Ze świata nauki...

Kurkumina – substancja 
wyizolowana z kurkumy, 
rośliny uprawianej w kra-
jach tropikalnych, sta-
nowiącej jeden z głów-
nych składników popular-
nej przyprawy curry. Su-
rowiec ten od lat znajdu-
je się w polu zainteresowa-
nia naukowców. Kurkuma, 
znana także pod nazwą tu-
meric, od wieków była wy-
korzystywana w medy-
cynie ludowej ze wzglę-
du na swoje właściwości, 
w tym silne działanie prze-
ciwzapalne. W badaniach, 
na modelach zwierzęcych 
nieswoistych zapaleń jeli-
ta, wykazano jej lecznicze 
działanie. U gryzoni, któ-
re albo pod wpływem dzia-
łania substancji chemicz-
nych, albo przez manipu-
lacje genetyczne zapada-
ją na NZJ stwierdzono, że 
kurkumina wpływa na pro-
porcje cytokin – substancji 
odpowiedzialnych za wie-
le procesów, w tym regula-
cję stanu zapalnego. Obec-
nie wiadomo, że zmniejsza 
ona wydzielanie cytokin 
typowych dla limfocytów 
Th1 na typowe dla limfocy-
tów Th2, tym samym ogra-
niczając zapalenie. Dru-
gą drogą działania tej sub-
stancji jest hamowanie mi-
gracji neutrofili, komórek 
układu odpornościowego 
aktywowanych przez czyn-
nik martwicy nowotworów 
– TNF-alfa, z krwi do ścia-
ny jelita. Tu działanie tej 
naturalnej substancji za-
zębia się z działaniem naj-
nowszej generacji leków 
stosowanych w NZJ –  
inhibitorów TNF-alfa.  
Aczkolwiek do dziś brak 
jest kontrolowanych badań 
klinicznych potwierdzają-
cych działanie kurkuminy 
u ludzi, co wynikać może 
częściowo z braku zainte-
resowania tą tanią i po-
wszechnie dostępną sub-
stancją, wielkich koncer-
nów farmaceutycznych. 
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Przyprawa Działanie Zastosowanie

Anyż Pobudza działanie wszystkich gruczołów wydzielania wewnętrznego, 
działa wykrztuśnie, pobudza komórki mózgowe, pomocny w bólach 
brzucha i kolkach jelitowych, pobudza laktację, stymuluje motorykę 
przewodu pokarmowego.

Sałatki, surówki owocowe, potrawy z jabłek i gru-
szek, czerwona kapusta, dynia, marchew, buraki, 
grzyby, likiery, wyroby cukiernicze.

Bazylia Ułatwia trawienie i przyswajanie pokarmów, pobudza wydzielanie soku 
żołądkowego, działa przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, przeciwskur-
czowo, wiatropędnie, wzmaga laktację.

Sosy, surówki, sałatki, pasztety, mięsa, kiszone 
ogórki, sery, potrawy z jaj czy pomidorów.

Chili Przyspiesza przemianę materii, pobudza wydzielanie soków trawiennych. Gulasze, mięsa, ryby, zupy, potrawy z roślin strącz-
kowych.

Cynamon Pobudza apetyt, wspomaga trawienie, przeciwdziała gazom, zapobiega 
wzdęciom, reguluje perystaltykę przewodu pokarmowego.

Potrawy mączne i mleczne, ryż z jabłkami, farsze, 
naleśniki i pierogi z serem, drób, mięsa z rusztu, 
wino grzane, poncz, wypieki.

Cząber Reguluje procesy trawienne, pomocny w leczeniu biegunek. Zupy, potrawy z roślin strączkowych i kapusty, 
pieczone mięsa (kaczki, gęsi).

Czosnek Obniża poziom cholesterolu, hamuje krzepnięcie krwi, reguluje wydzie-
lanie soku żołądkowego, zapobiega rozwojowi nowotworów, zmniejsza 
ciśnienie krwi i poziom cukru we krwi.

Mięsa (szczególnie wieprzowina, baranina, 
dziczyz na), żurek, barszcz czerwony, rosół wołowy, 
sosy, marynaty.

Estragon Poprawia apetyt i perystaltykę jelit, pobudza wydzielanie soku żołądko-
wego, działa żółciopędnie, przeciwzapalnie i przeciwskurczowo.

Musztardy, sałatki, ryby, cielęcina, jagnięcina, 
potrawy z jaj, pomidorów i serów, owoce morza, 
kraby.

Gałka  
muszkatołowa

Łagodzi wzdęcia, działa uspokajająco, nasila krwawienia miesiączko-
we, stosowana w nadmiernych ilościach może wywoływać halucynacje 
i wymioty.

Zupy (pomidorowa, fasolowa, rosół), sosy mięsne 
i rybne, pasztety, farsze, klopsy, szpinak, dania 
z kapusty, pierniki, sałatki owocowe.

Gorczyca Wzmaga apetyt, pobudza trawienie, działa żółciopędnie, pomocna przy 
leczeniu zaparć oraz wrzodów żołądka i dwunastnicy, poprawia perystal-
tykę jelit, obniża ciśnienie i krzepnięcie krwi.

Musztardy, marynaty, kiszonki, sosy, ziemniaki 
smażone, potrawki z drobiu i baraniny, sałatki 
z buraków i ziemniaków.

Goździki Pobudzają apetyt, wspomagają trawienie, „odświeżają oddech”, zapobie-
gają wzdęciom, regulują perystaltykę przewodu pokarmowego.

Ciasta, pieczenie, gotowane ryby morskie, zupy 
(grochowa, owocowa), grzane wina, poncz, soki 
owocowe.

Imbir Pobudza wydzielanie soków trawiennych i ułatwia pracę żołądka, 
przeciwdziała gazom, reguluje perystaltykę jelit, pomocny w wymiotach 
i nudnościach, działa przeciwzapalnie, wykrztuśnie i odkażająco.

Sosy, zupy, czerwona kapusta, sosy pomidorowe, 
flaki, pasztety, jagnięcina, wołowina, wieprzowina, 
drób, herbata, napoje, ciastka, kompoty, potrawy  
z: owoców, ryżu, warzyw, ryb, grzybów.

Jałowiec Poprawia apetyt, zwiększa wydzielanie soków trawiennych, przyspiesza 
trawienie i zapobiega wzdęciom, pobudza krążenie krwi. 

Dziczyzna, wieprzowina, wołowina, baranina, far-
sze, pasztety, ciemne sosy, bigos, marynaty, kiszona 
kapusta, barszcz czerwony, nalewki, gin.

Kapary Niwelują wzdęcia, uszczelniają naczynia krwionośne, mają właściwości 
antyreumatyczne, działają przeciwzapalnie.

Przekąski z jaj i ryb, potrawy w majonezie, sosy 
zimne i gorące, potrawy z drobiu, polędwica 
pieczona.

Kardamon Reguluje trawienie, pobudza wydzielanie soku żołądkowego i trzustko-
wego, zapobiega wzdęciom, likwiduje nieprzyjemny zapach z ust.

Wypieki, desery, sałatki owocowe, potrawy z ryżu, 
pasztety, potrawki z kury.

Kminek Wzmaga laktację, leczy bóle brzucha, usuwa gazy i nadmierną fer-
mentację, zwiększa wydzielanie żółci i soku żołądkowego, przyspiesza 
trawienie, łagodzi wzdęcia, hamuje procesy gnilne w jelitach, pobudza 
pracę nerek. 

Potrawy z: kapusty, selera, fasoli, ziemniaków, se-
rów; mięsa duszone (wieprzowina, baranina, dzi-
czyzna, gulasz wołowy, gęsi, kaczki), ryby, sałatki, 
pieczywo, likiery.

Kolendra Przeciwdziała wzdęciom, łagodzi nadmierną fermentację jelitową prze-
ciwdziałając nadmiernemu wzrostowi flory bakteryjnej w przewodzie 
pokarmowym, reguluje trawienie.

Pierniki, mięsa (zwłaszcza dziczyzna, drób), paszte-
ty, sałatki, buraczki, kluski ziemniaczane.

Koperek Pomocny w kolce jelitowej, wzdęciach , problemach trawiennych, wzma-
ga laktację.

Sałatki, ziemniaki, zupy, potrawy z jaj i ryb, kiszone 
ogórki.

Kurkuma Działa antybakteryjnie, przeciwzapalnie, przeciwnowotworowo i żółcio-
pędnie, ułatwia procesy trawienne, zmniejsza ryzyko nowotworów skóry 
i jelit, zmniejsza ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera, jest składni-
kiem wielu mieszanek przyprawowych (przede wszystkim curry).

Potrawy z: jaj, ryżu, drobiu, ryb; sosy.

Liść laurowy Pobudza apetyt, ułatwia i reguluje trawienie, działa żółciopędnie. Zupy, sosy, ryby morskie, pieczenie, dziczyzna, ma-
rynaty, galarety.

Lubczyk Wspomaga przemianę materii, zwiększa wydzielanie soku żołądkowego 
i żółci, poprawia perystaltykę jelit, zapobiega wzdęciom, działa moczo-
pędnie. 

Sałatki, potrawy z: drobiu, ryb, ryżu, fasoli, pieczo-
nych mięs i warzyw; pasztety.

Majeranek Wspomaga leczenie wrzodów żołądka, wspomaga trawienie, zwiększa 
wydzielanie soku żołądkowego, zapobiega wzdęciom, przyspiesza prze-
mianę materii, działa przeciwkaszlowo.

Sałatki, potrawy z: warzyw, pomidorów, ziemnia-
ków, jaj, roślin strączkowych i grzybów.

Melisa Działa uspokajająco, żółciopędnie, rozkurczowo, pobudza wydzielanie 
soku żołądkowego.

Koktajle, surówki, sosy zimne, ryby, suflety, budy-
nie, omlety, mięsa, likiery.

Wpływ wybranych przypraw na organizm i ich zastosowanie w kuchni
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Orzecznictwo o niepełnosprawności – 
sprostowanie

W ostatnim numerze Kwartalnika, w arty-
kule Sylwii Zakrzewskiej, pt.: „Orzecznictwo 
o niepełnosprawności” wkradł się błąd, pole-
gający na tym, iż napisano, że znaczny stopień 
niepełnosprawności przysługuje osobie nie-
zdolnej do podjęcia zatrudnienia lub niezdol-
nej do zatrudnienia w  zakładzie pracy chro-
nionej lub zakładzie aktywności zawodowej. 

Tymczasem definicja osoby niepełno-
sprawnej w  stopniu znacznym stanowi, że 
osoba ta jest „niezdolna do pracy albo zdol-
na do wykonywania pracy jedynie w warun-
kach pracy chronionej”.

Podobnie jest w przypadku osób zaliczo-
nych do umiarkowanego stopnia niepełno-
sprawności.  Zalicza się tutaj również osoby 
niezdolne do pracy lub zdolne do pracy jedy-
nie w warunkach pracy chronionej.

Różnica pomiędzy znacznym a umiarko-
wanym stopniem niepełnosprawności polega 
na tym, iż osoba ze znacznym stopniem wy-
maga stałej lub długotrwałej opieki i pomocy 
innych osób, w celu pełnienia ról społecznych 
w  związku z  niezdolnością do samodzielnej 
egzystencji, a  osoby z  umiarkowanym stop-
niem wymagają częściowej lub okresowej po-
mocy innej osoby w  pełnieniu ról społecz-
nych. Tutaj nie stwierdza się niezdolności do 
samodzielnej egzystencji.

Co oznacza termin „warunki pracy chro-
nionej”? Otóż jest to zatrudnienie w zakładzie 
pracy chronionej, zakładzie aktywności za-
wodowej, ale oznacza również możliwość za-
trudnienia w każdym innym zakładzie pracy, 
po przystosowaniu stanowiska pracy do po-
trzeb osoby niepełnosprawnej.

Dlatego warto tutaj podkreślić, iż osoby za-
równo ze znacznym jak i umiarkowanym stop-
niem niepełnosprawności mogą być zatrud-
nione u  pracodawcy niezapewniającego wa-

runków pracy chronionej, pod warunkiem 
dostosowania przez pracodawcę stanowiska 
do indywidualnych potrzeb osoby niepełno-
sprawnej albo zatrudnione w formie telepracy.

Opisując lekki stopień niepełnosprawno-
ści, napisano w omawianym artykule, iż zali-
cza się tu osoby o  naruszonej sprawności or-
ganizmu i zdolnej do wykonywania zatrudnie-
nia. Dodać tu należy, iż ta grupa osób niepeł-
nosprawnych posiada naruszoną sprawność 
organizmu, która powoduje istotne obniżenie 
zdolności do wykonywania pracy, w porówna-
niu do zdolności, jaką wykazuje osoba o  po-
dobnych kwalifikacjach zawodowych z  pełną 
sprawnością psychiczną i fizyczną.

Ponadto napisano, że osoby z lekkim stop-
niem niepełnosprawności nie wymagają po-
mocy innych osób w  celu pełnienia ról spo-
łecznych. Zdanie to trzeba uzupełnić o istot-
ną informację, iż osoby te posiadają ograni-
czenia w  pełnieniu ról społecznych, dające 
się kompensować przy pomocy wyposażenia 
w  przedmioty ortopedyczne, środki pomoc-
nicze lub środki techniczne.

Przepisy, choć pisane „urzędniczą nowo-
mową”, jak napisała autorka artykułu, to jed-
nak muszą być traktowane literalnie, dlate-
go każda, czasami pozornie niewielka zmia-
na słów w definicjach, bądź wpisanie częścio-
wej definicji, skutkuje błędami w prawidłowej 
interpretacji.

Podkreślić należy, iż każda osoba, w tym 
również osoby niepełnosprawne mają zapew-
nione konstytucyjne prawo do pracy i żaden 
stopień niepełnosprawności nie odbiera im 
prawa do zatrudnienia.

Źródło: http://www.niepelnosprawni.gov.
pl/instytucje-orzekajace-procedur/

Jolanta Damek

Leki ziołowe w UE

Od 1 maja na unijnym rynku 
wolno sprzedawać tylko  
zarejestrowane roślinne pro-
dukty lecznicze. Podyktowa-
ne jest to troską o bezpieczeń-
stwo pacjentów. Okres przej-
ściowy trwał aż 7 lat, co dało 
producentom i importerom le-
ków ziołowych czas na dosto-
sowanie się do nowych przepi-
sów. Rzecznik komisarza zdro-
wia – John Dalli – stwierdził, 
iż: „Konsumenci będą mogli 
zaufać, że kupowane roślinne 
produkty lecznicze są dobrej 
jakości i bezpieczne”.
Procedura rejestracyjna będzie 
znacznie prostsza niż w przy-
padku innych leków. Nie bę-
dzie trzeba przeprowadzać  
badań klinicznych. Wystarczy, 
że wnioskodawca przedstawi 
dokumentację o braku szkodli-
wości danego preparatu oraz 
dowody na jego skuteczność. 
Co oznacza, że produkt ma 
potwierdzoną historię stoso-
wania, czyli że był bezpiecznie 
stosowany przez co najmniej 
30 lat – z czego 15 lat w UE. 
Ten ostatni wymóg jest nie-
możliwy do spełnienia przez 
większość specyfików trady-
cyjnej chińskiej medycyny, 
która w większości była dotąd 
sprzedawana jako suplement 
diety, przez co nikt nie pro-
wadził rejestracji danych bez-
piecznego stosowania. Są to 
też preparaty złożone, a każdy 
z ich składników musi być nie-
zależnie przebadany.
Importerzy i właściciele klinik 
apelują do władz Chin o prze-
znaczenie środków na proce-
dury rejestracyjne.

Przyprawa Działanie Zastosowanie

Mięta  
pieprzowa

Przyspiesza i ułatwia trawienie, pobudza wydzielanie soku żołądkowego 
i żółci, łagodzi: bóle żołądka, wzdęcia, kolki jelitowe, nudności, wymioty. 

Baranina, dania z: sera, grochu, ziemniaków, ryb 
i porów; zapiekanki, zupy jarzynowe, wyroby 
cukiernicze.

Oregano  
(lebiodka)

Pobudza apetyt, ułatwia trawienie, wspomaga leczenie wzdęć i nadmier-
nej fermentacji jelitowej, działa przeciwskurczowo, przeciwzapalnie, 
moczopędnie.

Pizza, potrawy z: ciemnych mięs, grochu, pomido-
rów i makaronu; pieczone ziemniaki.

Pieprz Sprzyja trawieniu, pobudza wydzielanie soku żołądkowego i trzustkowe-
go, zapobiega wzdęciom.

Niemal wszystkie zupy, pieczenie, sosy, pasty, far-
sze.

Rozmaryn Działa moczopędnie, żółciopędnie, rozkurczowo, wzmaga wydzielanie 
soku żołądkowego, wspomaga leczenie żołądka, wątroby i nerek.

Mięsa (szczególnie dziczyzna), gotowane ryby, 
sałatki z pomidorów, smażone ziemniaki, pizza.

Szafran Ułatwia trawienie. Ciasta, zupy, sosy, ryby, ryż, pieczywo, potrawy 
mięsne, desery.

Szałwia Działa ściągająco, przeciwzapalnie, przeciwpotnie, pobudza wydzielanie 
soków trawiennych, reguluje perystaltykę jelit, przeciwdziała wzdęciom, 
nadmiernej fermentacji jelitowej, wspomaga leczenie łagodnej biegunki.

Baranina, wieprzowina, dziczyzna, gęsi, kaczki, 
pasztety.

Tymianek Przyspiesza spalanie tłuszczu, działa wykrztuśnie, przeciwbakteryjnie, 
przeciwgrzybiczo, pobudza apetyt, hamuje procesy gnilne w przewodzie 
pokarmowym.

Mięsa, sosy, zupy, potrawy z: ziemniaków, pomido-
rów, papryki, dyni, cukinii i bakłażanów.

Ziele  
angielskie

Pobudza apetyt, wzmaga wydzielanie soku trzustkowego, zapobiega 
wzdęciom.

Mięsa, ryby, wędliny, ryż, grzane wino, marynaty.
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Sławni chorzy

Ben Morrison
Karolina Majchrzak

Ben Morrison jest słynnym amerykańskim komikiem i ak-
torem. Chorobę Leśniowskiego-Crohna rozpoznano w  mo-
mencie, gdy uczył się w college’u. W Stanach na NZJ cierpi po-
nad 1,5 miliona osób. 

Ben nie mówił za wiele o swoich problemach do czasu au-
torskiego programu „Pain in the Butt” (pl. „Ból w  Zadku”), 
w którym przyznał się do choroby i humorystycznie przedsta-
wił własną walkę z Crohnem. 

Przebieg jego choroby nie jest ciężki, 
gdyż przeszedł tylko jedną operację i  nie-
liczne zaostrzenia. Jednak Crohn jest nie-
obliczalny i bywają momenty, że Ben zwi-
ja się z bólu leżąc na łóżku. Podchodzi do 
tego z humorem, odgłosy wydobywające się 
z żołądka określa jako „dudnienie w Pom-
pejach”, a bliznę na brzuchu porównuje do 
błyskawicy Harry’ego Pottera, którą za-
pewne kojarzy większość młodych ludzi.

W ostatnim roku kilkakrotnie wystę-
pował w  Stanach opowiadając o  Crohnie, 
a także popierał CCFA (Crohn’s and Colitis 
Foundation of America). Jego twarz przy-
niosła fundacji wsparcie finansowe, a  jed-
nocześnie wzrosła świadomość zaintereso-
wanych chorobą. 

Ben Morrison od wielu lat występu-
je na scenie i  w  programach telewizyj-
nych. Jednak diagnoza choroby na krótki 
czas wstrzymała jego działalność estrado-
wą. Głównym powodem był silny ból, częste wyprawy do ła-
zienki, co przyczyniało się do poczucia wstydu u Bena. Szyb-
ko wrócił do formy, zaczął mówić głośno o Crohnie i pomagać 

innym ludziom.
Pomysł programu „Pain in the Butt” pojawił się, gdy Ben 

zobaczył dzieci zmagające się z tą chorobą. Jego uwagę przy-
kuł nie tyle ich stan fizyczny, co psychiczny. Doskonale wie-
dział, że cierpią, ale uważał, że w każdej sytuacji można zna-
leźć pozytywne aspekty. Postanowił umilić ich życie, wnieść 
w nie choć trochę humoru, śmiechu i radości. Dlatego w za-
bawny sposób ukazał życie z  Crohnem. Program ten wie-

lu pacjentom pomógł zaakceptować cho-
robę i nauczył ich głośno mówić o  swoich 
schorzeniach. Sprawił, że częste wędrówki  
do toalety nie są powodem do wstydu, ale 
okazją do wielu żartów na ten temat. Pro-
gram Bena ma uczyć chorych budowa-
nia dystansu do samego siebie, co pozwo-
li z humorem patrzeć na Crohna. Pokazuje, 
że warto realizować plany, marzenia i  dą-
żyć do osobistych sukcesów. 

Według Bena najlepszą terapią jest 
otwartość na innych ludzi oraz śmianie 
się z  rzeczy, które mogą wzbudzać wstyd  
i zażenowanie. 

Ben ciągle aktywnie działa w telewizji, 
prowadzi własne programy, w których roz-
śmiesza ludzi. Pracuje dla wielu organiza-
cji charytatywnych, pomaga osobom cho-
rym. Dzięki niemu wiele fundacji otrzyma-
ło znaczne wsparcie finansowe. 

Pod tym linkiem można dowiedzieć się więcej na temat pro-
gramu i samej postaci Bena: 
http://benmorrison.org/pain-in-the-butt/

Dnia 14 maja 2011 roku w  Katowi-
cach odbyła się konferencja pod patrona-
tem Śląskiej Izby Lekarskiej. Organizacji 
podjął się dr hab. n. med. Maciej Gonciarz 
– Ordynator Oddziału Gastroenterologii 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistyczne-
go im. Świętej Barbary w Sosnowcu, Kon-
sultant Wojewódzki w dziedzinie Gastro-
enterologii. Spotkanie dotyczyło postę-
pów w leczeniu Nieswoistych Zapaleń Je-
lita. Dzięki uprzejmości organizatora, kilkoro przedstawicie-
li Oddziału Śląskiego  naszego Towarzystwa, miało przyjem-
ność uczestniczyć w tym jakże interesującym spotkaniu.

Głos w  dyskusji zabrali m.in.: prof. Grażyna Rydzew-
ska, prof. Marek Durlik, dr hab. Elżbieta Poniewierka,  

dr Piotr Małuch, dr Maria Wiśniewska- 
Jarosińska, dr Marek Pazurek, dr Jacek 
Starzewski, dr hab. Maciej Gonciarz oraz 
dr hab. Zbigniew Lorenc. 

Spotkanie to utwierdziło mnie w prze-
konaniu, że w naszym kraju posiadamy 
wykwalifikowanych lekarzy, dzięki którym 
leczenie NZJ, opieka i diagnostyka są na 
światowym poziomie.

Pragnę raz jeszcze serdecznie podziękować doktorowi 
hab. n. med. Maciejowi Gonciarzowi za możliwość uczestnic-
twa w konferencji oraz za bardzo pouczające wykłady i prezen-
tacje wprowadzone przez wyżej wymienionych specjalistów.

Marta Kuśmierz

Konferencja w Katowicach
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