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Szanowni Państwo,

Z okazji zbliżających się świąt pragniemy złożyć 
Państwu najserdeczniejsze życzenia spokojnych                   
i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego 
Nowego Roku. Z całego serca życzymy aby 
nadchodzący 2009 rok był okresem remisji.

Z pewnym zdziwieniem spostrzegliśmy, że będzie              
to już trzeci rok ukazywania się naszego Kwartalnika. 
Był to dla naszego Towarzystwa rok udany – pozyskanie 
funduszy z PFRON, nowe wydawnictwa, wiele 
interesujących spotkań. Liczymy na to, że nadchodzący 
rok będzie równie dobry, a propozycje Ministerstwa 
Zdrowia zostaną zrealizowane, co obniży znacznie 
koszty leczenia.

Mamy również nadzieję, że tak jak poprzednio, 
wypełniając zeznanie podatkowe nie zapomną 
Państwo o przekazaniu 1% swojego podatku na rzecz 
Towarzystwa „J-elita”.

Prezes Towarzystwa „J-elita” 

Małgorzata Mossakowska

W numerze:

Dni Edukacji w chorobach 

zapalnych jelita

Gdzie byliśmy

Leczenie biologiczne. Co to znaczy?

Program Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-

nych (PFRON) „UCZEŃ NA WSI”

Błonnik – wróg czy przyjaciel?
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Dobre wieści z Ministerstwa Zdrowia
Szanowni Państwo, 

W dniu 24 listopada 2008 roku Minister Zdrowia Ewa Kopacz przedstawiła propozycje zmian na listach  
leków refundowanych oraz w wykazie chorób przewlekłych. Z informacji prasowej, umieszczonej na stronie 
Ministerstwa Zdrowia wynika, że choroba Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejące zapalenia jelita grube-
go, znajdą się ponownie w wykazie chorób przewlekłych, a podstawowe leki: mesalazyna, sulfasalazyna, 
immunosupresanty oraz metotreksat, dostępne będą za opłatą ryczałtową (3,20 zł). Towarzystwo „J-elita” 
wysłało do Ministerstwa list z pytaniem czy chorzy, u których nie udało się postawić precyzyjnej diagnozy 
(nieokreślone zapalenie jelita grubego) oraz chorzy na mikroskopowe zapalenie jelita, mogą również liczyć 
na refundację. Postulujemy także aby terapia budesonidem została objęta refundacją. 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu: lekarzom, którzy walczyli o nasze prawa, 
a szczególnie Konsultantowi Krajowemu w dziedzinie gastroenterologii prof. Grażynie Rydzewskiej; towa-
rzystwom naukowym – Polskiemu Towarzystwu Gastroenterologicznemu, Polskiemu Towarzystwu Gastroe-
nterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci; posłom i senatorom oraz tym, którzy namówili ich do składania 
interpelacji; Piotrowi Labbudzie – inicjatorowi petycji do Ministra Zdrowia i osobom, które zbierały podpisy 
oraz tym, którzy się pod nią podpisali, jak również dziennikarzom i tym, którzy zainteresowali ich tematem 
naszej choroby.

Dziękujemy również Minister Zdrowia Ewie Kopacz oraz Wiceministrowi Markowi Twardowskiemu za 
zrozumienie trudnej sytuacji osób chorych na NZJ. Mamy nadzieję, że również inne nasze postulaty, w tym 
szerszy dostęp do leczenia biologicznego, zostaną wkrótce spełnione. W tym celu na portalu: petycje.pl umieś-
ciliśmy treść petycji do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o wprowadzenie zmian do programu leczenia 
biologicznego choroby Leśniowskiego-Crohna. Uważamy, że ograniczenie leczenia tylko do indukcji remisji, 
bez możliwości leczenia podtrzymującego u tych pacjentów, którzy odpowiedzieli pozytywnie na terapię jest 
nieetyczne. Postulujemy także o umożliwienie leczenia biologicznego dla chorych na wrzodziejące zapalenie 
jelita grubego. Bardzo prosimy o podpisanie się pod petycją i przekazanie tej prośby swoim znajomym (http://
www.petycje.pl/3612). Swoje poparcie można również przesłać na adres naszego Towarzystwa w formie elek-
tronicznej i tradycyjnej.

Do dobrych wiadomości zaliczyć możemy planowane na styczneń otwarcie pierwszego w Polsce oddziału 
dla osób z nieswoistymi zapaleniami jelita, który powstanie, dzięki staraniom prof. Grażyny Rydzewskiej, 
przy szpitalu MSWiA w Warszawie. Zebrany w 2008 roku 1% Państwa podatku w znacznej części zostanie 
przeznaczony na potrzeby tej kliniki. W przyszłym roku planujemy wspomóc remont oddziału, w którym 
leczeni są mali pacjenci z Małopolski (patrz str. 4). Bardzo liczymy na wsparcie Państwa, Państwa rodziny, 
przyjaciół i znajomych.

Małgorzata Mossakowska

Prezes ZG Towarzystwa „J-elita”

Wydarzenia

Towarzystwo J-elita

zachęca do wpłacania 1% podatku przy rozliczaniu PITów.

Nasz numer rejestracyjny:

KRS  00002385251%                        1%
Pomocne informacje na stronie internetowej

http://nzj.iimcb.gov.pl/
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Listopad bez wątpienia był dla 
„J-elity” ważnym miesiącem. Od-
dział Małopolski stowarzyszenia 
podjął się zorganizowania po raz 
pierwszy „Dni Edukacji w choro-
bach zapalnych jelita”. W związ-
ku z tym 21 listopada w klubie 
Alchemia na krakowskim Kazi-
mierzu odbył się koncert charyta-
tywny zespołu Kroke połączony 
z aukcją, na której można było 
stać się posiadaczem m.in. płyt 
z autografami Kroke, Czesława 
Mozila oraz Barbary Hesse-Bu-

kowskiej; wizażu wykonanego przez Joannę Cieśla – magistra sztuki, charakteryzator-
kę telewizyjną i filmową; zdjęcia autorstwa naszego kolegi Dominika Smolarka; plakatu 
z autografem, zaprojektowanego specjalnie na tę okazję przez Małgorzatę Flis; T-shirtów 
oraz innych ciekawych rzeczy.  

Pieczę nad całością sprawował Rafał Jędrzejczyk, który, jak przystało na zawodowe-
go konferansjera, stanął na wysokości zadania. Sam koncert był zaś nie lada gratką dla 
wszystkich lubiących muzykę klezmerską i nie tylko. Dodatkiem do tego wydarzenia był 
kiermasz, na którym zostały wystawione kartki i dekoracje bożonarodzeniowe wykonane 
głównie przez dzieci przebywające w Klini-
ce Gastroenterologii i Żywienia w Uniwer-
syteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie 
Prokocimiu, a także przez naszych kolegów 
i koleżanki ze stowarzyszenia. 

Następnego dnia w sobotę, w Szpitalu 
w Prokocimiu odbyło się spotkanie szkole-
niowo-integracyjne. Mieliśmy okazję wy-
słuchać wykładów wybitnych specjalistów 
w dziedzinie gastroenterologii, pediatrii, chi-
rurgii: prof. Tomasz Mach nawiązał do postę-
pów w patogenezie, diagnostyce i leczeniu 
NZJ; prof. Roman Herman mówił o roli chirurga w naszych chorobach; doc. Krzysztof 
Fyderek skoncentrował się na specyfice pediatrycznej NZJ; dr Małgorzata Sładek przybli-
żyła nam temat leczenia biologicznego i programów lekowych; dr Stanisław Kłęk skupił 
się na roli leczenia żywieniowego. W wykładach uczestniczyło ok. 150 osób. 

Podczas przerwy mogliśmy porozmawiać z zaproszonymi specjalistami, zasięgnąć 
porady prawnej. Była również z nami psycholog. 

Mogliśmy także posilić się, jak również raz jeszcze zajrzeć na kiermasz, na którym 
było mnóstwo świątecznych „gadżetów”, prac plastycznych czy konfitur naturalnych, 
a obok stała „J-elitowa” skarbonka (zdjęcie poniżej), która chłonęła każdą ilość pieniędzy.

Razem zebraliśmy 7 184,60 zł. Cały dochód zosta-
nie przekazany na potrzeby naszego gospodarza, aby 
w przyszłości dzieci leczące się na NZJ w Krakowie-
Prokocimiu miały lepsze warunki. W imieniu dzieci 
tam leczonych z całego serca dziękujemy wszystkim 
ofiarodawcom i sponsorom, którzy zechcieli wes-
przeć zorganizowane przez nas spotkanie. 

„Dni Edukacji w chorobach zapalnych jelia” zo-
stały dofinansowane ze środków PFRON

tola & magdalene (Edyta Pawlik i Magdalena Kuc)

Fot.: Dominik Smolarek (sala i prelegenci) 
       Ewa Lucińska (elwirka) (toaleta-skarbonka)

Wydarzenia

Dni Edukacji w chorobach zapalnych jelita Co nowego na forum?
www.crohn.home.pl

Nasze forum rozwija się 
dość prężnie, obecnie 
możemy się pochwalić 
2 719 zarejestrowanymi 
użytkownikami, 142 721 
napisanymi postami i 5 978 
tematami.

Dział „Leki’’ został podzielony 
na mniejsze podfora:
–  leki biologiczne i leki 

w fazie badań klinicznych,
– leki immunosupresyjne,
– sterydy,
–  niesteroidowe leki 

przeciwzapalne,
– środki przeczyszczające,
–  leki niezwiązane 

bezpośrednio z NZJ,
– inne.

Powstało 17 nowych grup, 
do których automatycznie 
zostali przydzieleni wszyscy 
użytkownicy. Szesnaście 
z nich otrzymało nazwy 
poszczególnych województw, 
a 17-ta grupa jest dla osób 
spoza Polski. Mają one słu- 
żyć wysyłaniu koresponden-
cji dotyczącej spotkań orga- 
nizowanych w poszczegól-
nych częściach kraju.

Osobami odpowiedzialnymi 
za porządek na forum 
są moderatorzy i admini. 
Adminem technicznym        
od niedawna jest marshal, 
drugim adminem jest -Ania-. 
Obecnie mamy siedmiu 
moderatorów. Są nimi: 
Annrii (moderator podforum 
junior), elwirka, magdalene, 
szatka, tom-as, Torvik oraz 
Zenobius. Jest także grupa 
Specjalistów – są to osoby, 
które mają dużą wiedzę 
w danym temacie. Do 
Specjalistów należą: Mamcia, 
Misia, ranka, Szaraja 
i Żabusia. Do grupy juniorów 
zaliczamy natomiast osoby 
poniżej 18-go roku życia – 
takich użytkowników mamy 
ok. 40. Warto też wspomnieć 
o grupie Newsletter, wszyscy 
jej członkowie otrzymują 
bieżące informacje na temat 
zmian na forum.

Ewa Lucińska – elwirka
Sponsorem naszego forum 
dyskusyjnego jest sewis:
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Gdzie byliśmy

Gdzie byliśmy

Ostatni weekend września spędzi-
liśmy w ośrodku Caritasu w Popo-
wie. Pierwsze popołudnie zajęło 
nam rozlokowywanie się w poko-
jach, a wieczór upłynął pod znakiem 
rozmów i wymiany doświadczeń. 
Sobotnia, wyjątkowo słoneczna aura sprawiła, że zaraz po śniadaniu odbyło się wielkie 
„J-elitowe” grzybobranie. Kilka godzin spaceru po Puszczy Białej zaowocowało pokaźną 
ilością podgrzybków, prawdziwków i kurek. Po obiedzie odbyły się wykłady. Dietetyk, 
Urszula Grochowska, opowiedziała nam o wadach i zaletach błonnika, a Jolanta Damek 
przedstawiła zasady programów pomocowych PFRON m.in. „Uczeń na wsi” i „Student”. 
Był czas na zasięgnięcie indywidualnych porad.

Ostatniego dnia, raz jeszcze korzystając z pięknej pogody, wybraliśmy się nad Bug. 
Ten krótki pobyt w Popowie zorganizowany przez Oddział Mazowiecki „J-elity” był za-
równo doskonałym odpoczynkiem od codziennego zgiełku wielkiego miasta jak i ko-
lejnym, niezwykle udanym, sposobem na poszerzenie wiedzy i wzajemne poznanie się. 
Spotkanie zostało dofinansowanie ze środków PFRON

Magdalena Kuc – magdalene 

Wizyta w Puszczy 
Białej

Na wesoło:
• Zmarł znany kardiolog 
i urządzono mu bardzo 
uroczysty pogrzeb. Podczas 
ceremonii za trumną 
ustawione było ogromne 
serce, całe pokryte 
kwiatami. Kiedy skończyły 
się przemówienia i modlitwy, 
serce otworzyło się i trumna 
wjechała do środka. 
Następnie piękne serce 
się zamknęło i tak ciało 
doktora pozostało w nim na 
zawsze. W tym momencie 
ktoś z obecnych wybuchnął 
głośnym śmiechem. 
Wszystkie oczy zwróciły się 
na niego, więc powiedział: 
– Bardzo przepraszam, ale 
wyobraziłem sobie właśnie 
swój pogrzeb. Jestem 
ginekologiem. Proktolog 
zemdlał.

• Przychodzi trup baby 
do lekarza i kładzie się na 
kozetce. Lekarz: Co się pani 
tak rozkłada? 
Baba : A co mam gnić 
w poczekalni?!

• Lekarz zbadał pacjenta, 
zniknął na zapleczu, po 
czym wrócił ze słoiczkami 
wypełnionymi lekami. 
– Rano proszę zażyć zieloną 
tabletkę i popić szklanką 
wody, po obiedzie niebieską 
i popić ją szklanką wody, 
a przed snem czerwoną 
i popić szklanką wody... 
– O rety, doktorze, co mi 
jest?! 
– Pije pan za mało wody.

• Podczas wizyty w szpitalu 
psychiatrycznym gość 
zapytał dyrektora, jakie 
kryteria stosuje, aby 
zdecydować czy ktoś 
powinien zostać zamknięty 
w zakładzie, czy nie. 
Dyrektor odpowiedział: 
– Napełniamy wannę, 
a potem dajemy tej osobie 
łyżeczkę do herbaty, kubek 
oraz wiadro i prosimy, aby 
opróżnił wannę. 
– Aha, rozumiem – 
powiedział gość – normalna 
osoba użyje wiadra, bo jest 
większe niż łyżeczka, czy 
kubek. 
– Nie – powiedział 
dyrektor – normalna osoba 
pociągnęłaby za korek. Chce 
pan pokój z widokiem czy 
bez?

W dniach 10 – 12 października, dzięki 
zaangażowaniu Jolanty Damek, mieli-
śmy okazję uczestniczyć w kolejnym 
spotkaniu zorganizowanym przez 
„J-elitę”, które tym razem odbyło się 
w Szczyrku w ośrodku wypoczynko-
wym „Adam”. 

Pierwszego dnia stali bywalcy    
„J-elitowych” wyjazdów powitali nas 

– nowych i onieśmielonych jeszcze uczestników. Podczas wieczorku integracyjnego uda-
ło nam się poznać wszystkich bliżej, porozmawiać o najbliższych planach stowarzysze-
nia, a przede wszystkim mile spędzić czas. 

Drugiego dnia przed południem wysłuchaliśmy wykładu dr. Zbigniewa Śliwińskie-
go na temat nieswoistych zapaleń jelita oraz powikłań z nich wynikających. Następnie  
Marlena Szajer oraz Jolanta Damek starały się przybliżyć nam różne, dotyczące nas, za-
gadnienia prawne. Po wykładach był czas na zadawanie dręczących nas pytań. 

Po południu wybraliśmy się na Skrzyczne. Co prawda część wycieczki miała zdobyć 
szczyt pieszo, reszta miała wjechać wyciągiem... ale, nie wdając się w szczegóły, wszy-
scy weszliśmy pieszo! Piękna pogoda oraz cudowne widoki były zasłużoną nagrodą dla 
wytrwałych. Po pełnym dniu wrażeń zachowaliśmy jeszcze dość sił, aby spotkać się przy 
ognisku. Towarzyszyli nam lokalni górale, przygrywając i śpiewając góralskie piosenki. 

Ostatniego dnia odbyło się spotkanie z panią psycholog – Magdaleną Janowską, która 
podpowiedziała, jak radzić sobie ze stresem. Po tym spotkaniu przyszedł czas na pożeg-
nania i powrót do domu. 

Nasze jesienne spotkanie w Szczyrku minęło bardzo szybko. I chociaż nawiązaliśmy 
nowe znajomości i spędziliśmy mile czas, pojawił się pewien niedosyt, który na pewno 
spowoduje, że będziemy przyjeżdżać na kolejne zjazdy „J-elity”, aby było jeszcze milej 
i żeby było nas jeszcze więcej. Dodam, że warto było przebyć tyle kilometrów, aby Was 
poznać! Dziękuję wszystkim! Spotkanie zostało dofinansowanie ze środków PFRON

Agnieszka Szwejczewska – Agikkus

Spotkanie w Szczyrku
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Nasze 
wydawnictwa

Wydawnictwa dostarczane 
są nieodpłatnie do szpitali 
i poradni po uprzednim 
zamówieniu drogą mailową:
j-elita@iimcb.gov.pl

Wersję elektroniczną można 
pobrać ze strony naszego 
Towarzystwa: 

http://nzj.iimcb.gov.pl/ 

Członkowie Towarzystwa 
otrzymują wydawnictwa 
pocztą.

Nasze choroby

Leczenie biologiczne to stosunkowo młoda 
i mało znana dziedzina medycyny, dlatego 
nim przystąpimy do omówienia jego zasto-
sowania w leczeniu nieswoistych zapaleń 
jelita, spróbujemy najpierw przybliżyć jego 
istotę. 

Leczenie biologiczne nie jest ściśle zde-
finiowanym pojęciem. Najogólniej można 
je określić jako terapię wykorzystującą 
substancje, cząsteczki i tkanki naturalnie 
występujące w organizmie człowieka lub 
podobne do nich i pełniące tą samą funkcję.

Leczenie biologiczne zostało zapocząt-
kowane dzięki, odkryciu insuliny przez 
Besta i Bantinga w 1921 roku. Wyizolowa-
nie tego białka oraz określenie jego funk-
cji i struktury umożliwiło otrzymanie leku 
podawanego cukrzykom. Spowodowało 
to intensyfikację badań nad substancjami 
pochodzącymi z żywych organizmów. Me-
tody zastosowane do poznania insuliny zo-
stały wykorzystane do uzyskania informa-
cji na temat innych cząsteczek niezbędnych 
do funkcjonowania organizmu człowieka. 

Izolowanie substancji leczniczych z tka-
nek zwierzęcych (np. insuliny z trzustek 
wieprzowych) jest jednak techniką bardzo 
kosztowną – wystarczy wyobrazić sobie, 
że zwierzęta wytwarzają interesujące nas 
białko w podobnej ilości, co nasze ciało, 
a poza nim także bardzo wiele innych sub-
stancji, z których należy lek oczyścić. Dru-
gim czynnikiem ograniczającym są różnice 
międzygatunkowe w budowie białek. Dla-
tego ogromnym przełomem w leczeniu bio-
logicznym było wprowadzenie metod inży-
nierii genetycznej i biologii molekularnej. 

Na początku lat 80-tych, udało się uzy-
skać na skalę przemysłową w pełni ludzką 
insulinę, którą produkują bakterie, dzięki 
wprowadzonemu do nich genowi. Kolej-
nym lekiem tej grupy był hormon wzro-
stu, stosowany od 1985 roku, a gwałtowny 
rozkwit terapii biologicznej rozpoczął się 
w ostatniej dekadzie ubiegłego stulecia. 
Leki biologiczne zaczęto stosować w in-
nych dziedzinach medycyny, takich jak: 
transplantologia, hematologia, kardiologia, 
onkologia, gastroenterologia oraz reumato-
logia i dermatologia. 

Czym są leki biologiczne?
Leki biologiczne są białkami (np. przeciw-
ciała, cytokiny, hormony, enzymy, receptory 

i ich antagoniści), kwasami nukleinowymi 
(w terapii genowej), komórkami (komórki 
macierzyste), tkankami (transfuzje i prze-
szczepy bezpośrednie dawca-biorca oraz 
używające tkanek poddanych modyfikacji) 
lub nawet całymi organizmami (leczenie 
poprzez infekcję, probiotyki, modyfikowa-
ne bakterie). 

Poniżej skupimy się na omówieniu tych 
grup leków biologicznych, które już mają 
lub mogą mieć w niedalekiej przyszłości 
zastosowanie w leczeniu nieswoistych za-
paleń jelita. O leczeniu biologicznym NZJ 
napiszemy w następnym numerze kwartal-
nika.

Przeciwciała to specyficzne białka, 
wydzielane przez komórki układu odpor-
nościowego, które łączą się z konkretnymi 
antygenami, czyli cząsteczkami, które or-
ganizm uznaje za wrogie. Głównym zada-
niem przeciwciał jest rozpoznawanie i neu-
tralizacja czynników chorobotwórczych.

W lecznictwie używa się obecnie bia-
łek, rozpoznających tylko jedną cząsteczkę 
lub jej fragment, wytwarzanych przez na-
mnożone pojedyncze klony limfocytów – 
są to przeciwciała monoklonalne. Pierwsze 
przeciwciała były pochodzenia mysiego, 
niestety podanie ich pacjentom było często 
przyczyną złej reakcji na obce białko ukła-
du odpornościowego. W celu zmniejszenia 
niepożądanych reakcji, stosując metody 
biotechnologii, podjęto próby upodobnia-
nia przeciwciał mysich do ludzkich. Obec-
nie nie stosuje się przeciwciał mysich tylko 
przeciwciała chimeryczne, humanizowane 
i całkowicie ludzkie, zawierające odpo-
wiednio 25, 10 i 0% sekwencji mysich.

Przeciwciała monoklonalne w swojej na-
zwie międzynarodowej posiadają końców-
kę -ab. W nazwie tej zawarte jest również 
określenie typu przeciwciała: chimeryczne 
-ximab (np. infliximab), humanizowane 
-izumab (np. efalizumab), a przeciwciała 
ludzkie mają końcówkę -mumab (np. ada-
limumab).

W 1986 r. wprowadzono do terapii 
pierwsze przeciwciało, Muromonab-CD-
3, stosowane w zapobieganiu odrzucania 
przeszczepu. Przykładowe zastosowanie 
lecznicze przeciwciał dostępnych na rynku 
obrazuje tabela.

Cytokiny i hormony są cząsteczkami, 
które powodują określoną odpowiedź ko-

Leczenie biologiczne. Co to znaczy?
Barbara Broniatowska, Magdalena Krzymowska
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Odpowiedzi na listy
Proszę o wyjaśnienie, 
dlaczego na podstawie 
orzeczenia o umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności 
PCPR odmówił mi wydania 
karty parkingowej, a mojej 
koleżance z innego miasta 
wydał taką kartę.

Niestety, różnie ta sprawa jest 
interpretowana przez różne 
PCPR-y, ale jak przyjrzeć się 
bliżej przepisom, to nigdzie nie 
znajdziemy żadnego rozporzą-
dzenia ani innego aktu prawne-
go, który warunkowałby otrzy-
manie karty parkingowej biorąc 
pod uwagę wskazania zawarte 
w orzeczeniu o niepełnospraw-
ności. Biuro Pełnomocnika Rzą-
du ds. Osób Niepełnosprawnych 
(BON) poproszone o wykładnię 
prawną dotyczącą tego przepisu 
przedstawiło następujące wyjaś-
nienie: “ (...) kartę parkingową 
wydaje się na podstawie, wyda-
nego przez zespół ds. orzekania 
o niepełnosprawności, orzecze-
nia o zaliczeniu do znacznego, 
umiarkowanego, lub lekkiego 
stopnia niepełnosprawności 
o przyczynie niepełnospraw-
ności z kodu R lub N lub na 
podstawie orzeczenia wydanego 
przez organy rentowe równo-
ważnego na mocy przepisów 
szczególnych z orzeczeniami 
o niepełnosprawności. Mając na 
uwadze powyższe oraz zapis art. 
8 ust. 5 ustawy Prawo o ruchu 
drogowym, zgodnie z którym 
tylko w przypadku osób 
niepełnosprawnych posiadają-
cych orzeczenia zaliczające do 
stopnia lekkiego kartę parkin-
gową wydaje się na podstawie 
orzeczenia, wraz z odpowiednim 
wskazaniem - to podstawę 
wydania karty parkingowej 
w przypadku osób zaliczonych 
do znacznego lub umiarkowane-
go stopnia niepełnosprawności 
stanowi, w ocenie Biura, 
ustalony stopień niepełno-
sprawności, a nie wskazanie 
zawarte w orzeczeniu. (...)”.

A zatem śmiało możesz 
ponowić prośbę o wydanie 
karty parkingowej powo-
łując się na wyjaśnienia 
podane przez BON.

Nasze choroby 

mórek posiadających odpowiedni receptor, 
z którym wiąże się dana cząsteczka. Tego 
typu związki określane są jako cząsteczki 
sygnałowe, gdyż przekazują informacje 
z jednych komórek do drugich na odle-
głość. 

Cytokinami nazywane są białka oddzia-
łujące na produkcję i żywotność komórek 
krwi i układu odpornościowego, hormona-
mi zaś cząsteczki oddziałujące na pozostałe 
rodzaje komórek. Do cytokin należą m.in.: 
interleukiny, interferony, czynniki martwi-
cy nowotworów (TNF), czynniki wzrostu 
i chemokiny. Przykłady leczniczego zasto-
sowania cytokin przedstawiono w tabeli.

Enzymy to białka przyspieszające reak-
cje metaboliczne zachodzące w naszym or-
ganizmie. Ich podanie w aktywnej i długo 
działającej formie nie jest łatwe. Jak dotąd, 
znalazły zastosowanie głównie w diagno-
styce medycznej, produkcji farmaceutycz-
nej (dzięki posiadaniu odpowiednich enzy-
mów hodowle bakteryjne przeprowadzają 
procesy biotransformacji, co pozwala uzy-
skać leki takie jak hormony, niedające się 

zsyntetyzować chemicznie) i przemyśle. 
Prowadzone są badania nad dostarczeniem 
chorym brakujących enzymów za pomocą 
bakterii probiotycznych np. rozkładających 
gluten, białko niebezpieczne dla osób cier-
piących na celiakię.

Rozpuszczalne receptory i antagoniści 
receptorów to białka wiążące różnorodne 
substancje i cząsteczki. Są stosowane m.in.: 
przy nadmiarze cząstek sygnałowych np. 
w reakcjach alergicznych i chorobach au-
toimmunizacyjnych lub przy wspomaganiu 
rzucenia palenia. 

Omówione powyżej leki biologiczne 
zazwyczaj mają dużą masę cząsteczkową. 
Podawane są z reguły w postaci iniekcji do-
żylnych, domięśniowych lub podskórnych. 
Niektóre z nich mogą być podawane doust-
nie, muszą jednak być ochronione otoczką 
zapobiegającą strawieniu lub wchłaniać się 
w jamie ustnej.

Terapia genowa polega na wszczepie-
niu pacjentowi brakującej kopii prawid-
łowego genu lub dodaniu samobójczego 
genu do komórki nowotworowej. Dzięki 

Nazwa Zastosowanie

Abciximab profilaktyka zawału serca (u pacjentów nie reagujących na 
tradycyjne sposoby leczenia) 

Rituximab leczenie chłoniaków nieziarniczych

Basiliximab zapobieganie odrzuceniu przeszczepu nerki

Infliximab

leczenie chorób autoimmunizacyjnych: nieswoistych zapaleń 
jelita, reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS), zesztywnia-
jącego zapalenia stawów kręgosłupa, łuszczycowego zapale-
nia stawów, łuszczycy

Palivizumab zapobieganie chorobie dróg oddechowych powodowanej 
przez wirusa RSV u osób z obniżoną odpornością

Trastuzumab leczenie HER2-dodatniego raka piersi z przerzutami

Gerntuzumab ozogamicin terapia ostrej białaczki mielocytowej

Alemtuzumab terapia przewlekłej białaczki limfocytowej

Adalimumab leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i nieswoistego 
zapalenia jelita

Ibritumomab tiuxetan leczenie grudkowego B-komórkowego chłoniaka 
nieziarniczego

Efalizumab leczenie umiarkowanej/ciężkiej przewlekłej łuszczycy 
plackowatej

Tabela 1. Przykłady przeciwciał i ich terapeutyczne zastosowanie
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Nasze choroby

niej możliwe jest leczenie wybranych grup 
komórek np. dostarczając konkretne geny 
wybiórczo do komórek mięśni szkiele-
towych, nie wpływa się na pracę innych 
narządów. Zastosowanie terapii genowej 
może doprowadzić do wyleczenia przyczy-
ny choroby, a nie tylko usuwania jej skut-
ków. Jest to jednak metoda trudna i nadal 
pozostająca w fazie eksperymentów. 

Ostatnio wiele mówi się o komórkach 
macierzystych. Są to komórki, które mają 
możliwość nieograniczonego dzielenia się 
i przekształcania (różnicowania) w bardziej 
wyspecjalizowane, dojrzałe komórki, jeśli 
tylko stworzy się im odpowiednie warunki 
wzrostu i rozwoju. Dzięki takim właści-
wościom, mogą one odegrać kluczową rolę 
w leczeniu licznych schorzeń, jak chociaż-
by cukrzyca, udary mózgu, choroby serca, 
czy stwardnienie rozsiane. 

Do leczenia biologicznego można zali-
czyć również podawanie probiotyków, czy 
leczenie przez infekcje. Metody te zostaną 
omówione przy innej okazji.

Wykorzystanie technik 
inżynierii genetycznej 
i biologii molekularnej 
w terapii biologicznej.

Trwają prace nad poznaniem informa-
cji genetycznej. W chwili obecnej stan na-
szej wiedzy wygląda jak otwarte pudełko 
z puzzlami. Naukowcy poznali kolejność 
elementów decydujących o cechach dzie-
dzicznych. Muszą jednak pracować dalej, 
by fragmenty te ułożyć w całość i poznać 
ich funkcje. 

W wielu przypadkach naukowcom uda-
ło się znaleźć sekwencję kodującą białko, 
którego niedobór odczuwają pacjenci danej 
grupy (np. hormon wzrostu), a następnie 

zsyntetyzować fragment DNA z genem 
kodującym to białko. Dzięki technikom 
rekombinacji genetycznej można wmonto-
wać taki fragment DNA do genomu bakte-
rii, drożdży czy komórek ssaków hodowa-
nych „w probówce”. Takie zmodyfikowane 
komórki można zmusić do produkcji po-
trzebnego białka, które należy oczyścić 
i przystosować do podania pacjentowi. 

Wyprodukowanie białkowych cząste-
czek leczniczych na tej drodze jest niepo-
równywalnie wydajniejsze niż izolowanie 
podobnych substancji z krwi ssaków, a do 
tego produkt może być w 100% zgodny 
z białkiem człowieka, dzięki czemu nie 
wywołuje niepożądanej reakcji układu od-
pornościowego.

Oprócz białek identycznych z występu-
jącymi u człowieka możemy uzyskać także 
białka udoskonalone np. białka rekombino-
wane, czy białka fuzyjne.

Białka rekombinowane powstają 
w wyniku zamierzonej zmiany sekwencji 
kodującej dane białko. Zmianami sekwen-
cji możemy wpłynąć na właściwości dane-
go białka i tą metodą zoptymalizować jego 
działanie lecznicze. Szczególnym przy-
padkiem białek rekombinowanych są biał-
ka fuzyjne, które powstają z połączenia 
dwóch genów. Przykładem białek fuzyj-
nych są przeciwciała humanizowane (my-
sio-ludzkie). 

Terapia biologiczna, w tym terapia ge-
nowa jest nadal nauką przyszłości. Obecnie 
w badaniach klinicznych znajduje się parę-
dziesiąt leków na nieswoiste zapalenia jeli-
ta. O tych, które są już obecnie stosowanie 
i o tych, na które musimy jeszcze trochę 
poczekać napiszemy w następnym nume-
rze kwartalnika.

Co nowego w nauce

Prosty test z krwi o nazwie 
„CD24”, opracowywany przez 
zespół prof. Nadir Arber 
z Uniwersytetu w Tel Awiwie, 
może pomóc wykrywać tzw. 
polipy w jelicie grubym, 
które mogą przekształcić 
się w nowotwory. Taki test 
może okazać się przełomem 
w diagnostyce raka okrężni-
cy. Wykorzystuje on to, że 
komórki polipów wydzielają 
do krwiobiegu charaktery-
styczne związki chemiczne, 
które mogą być wykorzy-
stane jako tzw. biomarke-
ry. Wydzielane są one, co 
prawda w małych ilościach, 
ale opracowywany test ma 
wysoką czułość i jego sku-
teczność ocenia się na 80%. 
Obecnie, polipy wykrywa się 
w badaniu kolonoskopowym. 
Jest to badanie dość przykre 
i ludzie niechętnie się na 
nie zgłaszają. Dzięki nowej 
metodzie można będzie 
szybko identyfikować osoby 
narażone na raka okrężnicy 
i namawiać je do wykonania 
kolonoskopii, w trakcie której 
możliwe jest usunięcie istnie-
jącego polipa. Naukowcy 
mają nadzieję, że ich test 
zwiększy wczesną wykrywal-
ność raka okrężnicy i popra-
wi efekty jego leczenia.

Istotne jest również to, że 
cena jednego testu ma być 
stosunkowo niska – 15-30 
razy niższa od ceny bada-
nia kolonoskopowego. Test 
będzie dostępny na rynku 
najwcześniej w 2010 r. 

Jak podają statystyki: 
w Polsce rak okrężnicy jest 
jednym z najczęstszych 
nowotworów. Onkolodzy 
przypominają, że każda oso-
ba po 50 roku życia powinna 
regularnie zgłaszać się na 
badanie kolonoskopowe, 
a osoby, u których wcześniej 
wykryto polipy co 2-3 lata. 
Z kolei, pacjenci z rodzinnym 
ryzykiem tego nowotworu, 
powinni zacząć wykonywać 
te badania już po 40-tce.

Za „Ze świata nauki; 2008-11-24 

[PAP]”

Przykład cytokin Zastosowanie

Erytropoetyna stymulacja produkcji krwinek czerwonych

GM-CSF leczenie ciężkich zakażeń bakteryjnych

IL-2 leczenie nowotworów

TNF leczenie nowotworów

INF-α,β,γ leczenie raka nerki

Tabela 2. Przykłady cytokin i ich terapeutyczne zastosowanie
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Warunkiem uczestnictwa w programie jest:
•  posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności                 

lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
• rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki,
•  stałe zameldowanie na terenie gminy wiejskiej,                                    

obszaru wiejskiego lub miasta do 5 tysięcy mieszkańców 
w gminie miejsko-wiejskiej.

W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy: 
•  którzy w przeszłości byli stroną umowy zawartej z PFRON 

i rozwiązanej z przyczyn leżących po ich stronie, 
•  o średnich miesięcznych dochodach brutto przekraczających 

120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jedne-
go członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodar-
stwie domowym. 

Nasze choroby

Program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (PFRON) „UCZEŃ NA WSI” 

Jolanta Damek
Program Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełno-
sprawnych (PFRON) „UCZEŃ NA WSI” skierowany jest do 
niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów 
lub szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkoły police-
alnej), mających stałe zameldowanie na terenie gminy wiej-
skiej, obszaru wiejskiego lub miasta do 5 tysięcy mieszkańców 
w gminie miejsko-wiejskiej. Uczniowie Ci muszą posiadać 
ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 
o niepełnosprawności (dot. dzieci do lat 16). 

Realizatorami programu są oddziały PFRON i gminy. W ra-
mach programu, dofinansowanie może obejmować koszty:

•  zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwia-
jących naukę, m.in. podręczniki, słowniki, art. szkolne 
(np.: zeszyty, bruliony, bloki, dzienniczki ucznia, akceso-
ria plastyczne, kredki, kleje, teczki, segregatory, okładki, 
wycinanki, malowanki, brystole, bibuły, plasteliny, gumki, 
temperówki, naklejki, linijki, nożyczki, itp.), art. piśmienne 
(np.: atramenty, tusze – w tym do drukarki, papier do dru-
karki, mazaki, markery, długopisy, pióra, korektory, ołów-
ki, itp.), tornister, piórnik, strój gimnastyczny, dres sporto-
wy, obuwie sportowe, komputerowe programy edukacyjne, 
biurko, krzesło; 

•  uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesie-
nie sprawności fizycznej lub psychicznej, m.in.: zajęcia 
terapeutyczne w tym np. zajęcia z psychologiem, zarówno 
indywidualne jak i grupowe, gimnastyka korekcyjna, kół-
ka zainteresowań, basen, siłownia, jazda konna, zajęcia 
w sekcji komputerowej;

•  związane z dostępem do internetu (instalacja i abona-
ment), z wyłączeniem zakupu komputerów;

•  kursów doszkalających w zakresie programu naucza-
nia oraz kursów językowych np.: kursy komputerowe, 
na prawo jazdy (w przypadku ucznia pobierającego naukę 
w szkole samochodowej), kursy naukowo-poznawcze, 
korepetycje, zajęcia z logopedą. W przypadku kursów or-
ganizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia (np.: 
kursy przygotowujące do matury), dofinansowaniu mogą 
podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyży-
wienia;

•  wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych 
(m.in.: wycieczki szkolne, wyjazdy w ramach praktyk 
szkolnych, wyjścia do kina, teatru, muzeum, wyjazdy w ra-
mach olimpiad szkolnych, zielone szkoły);

•  opłat za naukę (czesne) – jako dofinansowanie dodatkowe 
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych;

•  zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem 
stałego zamieszkania); 

• dojazdów do szkoły.

Katalog ten ma charakter otwarty, zatem wszystko co służy 
potrzebom edukacyjnym niepełnosprawnego ucznia, biorąc pod 
uwagę specyfikę szkoły, może być finansowane w ramach tego 
programu. Należy jednak wziąć pod uwagę wymóg racjonalnego 
wydatkowania środków publicznych przeznaczonych na ten cel.

W ramach tego programu nie można ujmować wydatków na 
sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny oraz na wizyty lekarskie 
i turnusy rehabilitacyjne.

Wysokość środków PFRON przeznaczonych na dofinanso-
wanie nie może przekroczyć w ciągu jednego roku szkolnego:

•  dla ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum – kwoty 
2.000 zł, 

• dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej – kwoty 3.000 zł,
•  dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do 

uiszczania opłat za naukę (czesnego) – kwoty 4.000 zł.
Tryb postępowania
1.  PFRON przesyła do gmin zaproszenia do przystąpienia do 

realizacji programu, zgodnie z trybem określonym w pro-
cedurach realizacji programu. 

2.  Gmina, która wyraża chęć przystąpienia do realizacji pro-
gramu składa do PFRON właściwe oświadczenie. 

3.  Wnioski o przyznanie dofinansowania zainteresowani 
(uczniowie, rodzice niepełnoletnich uczniów) składają 
w wyznaczonej przez wójta jednostce organizacyjnej gmi-
ny (np. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) właściwej 
terytorialnie dla miejsca stałego zameldowania ucznia.

Termin składania wniosków: 30 września, ale zachęcamy 
do zajęcia się tą sprawą z dużym wyprzedzeniem! Prosimy naj-
pierw sprawdzić, czy gmina wystąpiła o te środki do PFRON.

4.  Na podstawie wniosków, o których mowa w ust. 3, gmina 
składa wystąpienie o przyznanie środków finansowych na 
ich realizację do Oddziału PFRON właściwego terytorial-
nie dla siedziby władz gminy. 

5.  W przypadku przyznania pomocy w ramach programu 
„Uczeń na wsi”, zawierana jest stosowna umowa, okre-
ślająca wysokość przyznanej pomocy oraz regulująca 
sposób i termin rozliczenia się beneficjenta lub opiekuna 
niepełnoletniego ucznia z otrzymanej w ramach programu 
pomocy.

PRzyPOmiNamy, że wniosek składa niepełnospraw-
ny uczeń lub opiekun niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej. 
W samym wniosku nie ma miejsca na opinię szkoły, ale w celu 
uzasadnienia konieczności uczestnictwa np. w zielonej szkole – 
dobrze mieć takie zaświadczenie, albo zaświadczenie o potrze-
bie odbycia kursu prawa jazdy w przypadku ucznia technikum 
samochodowego. Należy pamiętać, że każde zaświadczenie jest 
niejako potwierdzeniem potrzeby dokonania wydatku i uwiary-
godnia tę potrzebę. Podobną siłę mają zaświadczenia lekarskie.
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Błonnik pokarmowy, zwany inaczej 
włóknem pokarmowym lub też węglowo-
danami nieprzyswajalnymi, to roślinne 
wielocukry i ligniny oporne na działanie 
enzymów trawiennych przewodu pokar-
mowego człowieka. Możemy wyróżnić 
dwa rodzaje błonnika: rozpuszczalny i nie-
rozpuszczalny w wodzie.

Błonnik rozpuszczalny to węglowoda- 
ny częściowo degradowane przez drobno-
ustroje jelitowe, między innymi do związ-
ków wchłanianych i metabolizowanych 
w organizmie, takich jak stachioza, rafi-
noza, pektyny czy hemicelulozy. Do tej 
grupy związków należą pektyny, gumy 
i śluzy roślinne oraz niektóre hemicelulozy 
(np. ksyloza, mannoza, arabinoza). Najlep-
szym źródłem błonnika rozpuszczalnego są 
owoce i warzywa, gdyż zawierają one aż 
40% pektyn (w błonniku), zaś ziarna zbóż 
zawierają ich około 1%, a otręby jedynie 
0,1%. 

Błonnik rozpuszczalny pełni wiele waż-
nych funkcji w organizmie. Stanowi on po-
żywienie dla bakterii zasiedlających jelito 
grube, ulegając rozkładowi pod wpływem 
wydzielanych przez nie enzymów. Pod 
wpływem wody pęcznieje w jelicie cien-
kim, zwiększając tym samym objętość mas 
kałowych. Nie drażni jednak ścian jelita, co 
powoduje zwolnienie czasu pasażu, a tym 
samym dłuższe przebywanie treści pokar-
mowej w świetle jelita. Z tego powodu ta 
frakcja błonnika korzystnie wpływa na le-
czenie biegunek. Rozpuszczalne włókno 
pokarmowe wychwytuje z jelita związki 
toksyczne, kancerogenne, jak również jony 
metali ciężkich, zapobiegając w ten sposób 
ich wchłanianiu do krwi, czy limfy. Błonnik 
rozpuszczalny wiąże także kwasy żółciowe 
oraz zmniejsza wchłanianie tłuszczów, za-
pobiegając tym samym wielu chorobom, 
np. miażdżycy i otyłości.

Błonnik nierozpuszczalny, zwany ina-
czej włóknem surowym, to węglowodany 
oporne na działanie zarówno enzymów tra-
wiennych przewodu pokarmowego czło-
wieka jak i drobnoustrojów jelitowych. Do 
tej grupy związków należą celuloza, nie-
które hemicelulozy, ligniny i skrobia opor-
na. Aż 84% błonnika zawartego w zbożach 
i 50% błonnika zawartego w otrębach to 
hemicelulozy. Owoce i warzywa zawierają 
ich tylko 15%. Najwięcej celulozy uzyska-

my natomiast z owoców i warzyw (35%) 
oraz otrąb (30%). Ziarna zbóż zawierają je-
dynie 3% celulozy. Warto pamiętać, że za-
wartość celulozy wzrasta w miarę starzenia 
się warzyw, stąd warzywa młode i soczyste 
są szczególnie polecane dla osób z nieswo-
istym zapaleniami jelita. 

Skrobia oporna nie jest naturalną skła-
dową włókna pokarmowego. Powstaje 
ona podczas ogrzewania skrobi (produk-
tów skrobiowych) w wysokiej temperatu-
rze przy niedostatecznej ilości wody. Taki 
proces ma miejsce przy produkcji preparo-
wanych produktów zbożowych, takich jak 
płatki śniadaniowe. Powstała w ten sposób 
skrobia oporna traci zdolność żelowania, 
w związku z czym nie poddaje się działa-
niu enzymów trawiennych człowieka. 

Włókna nierozpuszczalne pobudzają 
funkcje żucia, a w związku z tym zwięk-
szają ilość wydzielanej śliny. Ta frakcja 
błonnika wiąże w żołądku kwas solny, na-
tomiast zwiększa wydzielanie soków tra-
wiennych. Błonnik nierozpuszczalny pod 
wpływem wody zwiększa objętość mas 
kałowych, przez co drażni mechanicznie 
ścianki jelit pobudzając w ten sposób ich 
perystaltykę, a co za tym idzie skraca czas 
pasażu jelitowego. Dzięki temu chroni 
przed zaparciami, polipami, żylakami od-
bytu czy nowotworami jelitowymi. 

Niektórzy za zamiennik błonnika uwa-
żają inulinę. Nie jest to do końca słuszne. 
Inulina jest polisacharydem (wielocukrem) 
zaliczanym do błonnika rozpuszczalne-
go. Będąc prebiotykiem, wzmaga rozwój 
pożytecznej mikroflory jelitowej i chroni 
przed zapaleniem jelita grubego. inulina 
rozpuszcza się w ciepłej wodzie i w ten 
właśnie sposób jest spożywana. Inulina nie 
drażni mechanicznie jelita, więc nie wpły-
wa na jego perystaltykę. Enzymy trawien-
ne człowieka nie trawią inuliny, jej rozkła-
du dokonują bakterie bytujące w okrężnicy. 
Polisacharyd, o którym mowa, uzyskuje 
się z korzeni omanu i bulw topinamburu, 
a w warunkach polskich z cykorii. 

Bogate źródło włókna pokarmowego 
stanowią płatki i kasze: kasza kukurydzia-
na i płatki jęczmienne (9,6%), ryż brązowy 
(8,7%), płatki owsiane (6,9%), płatki ku-
kurydziane (6,6%), kasza jęczmienna per-
łowa (6,2%), kasza gryczana (5,9%), kasza 
jaglana (3,2%). Produkty te szczególnie 

Błonnik – wróg czy przyjaciel?
Urszula Grochowska

Słowniczek:

• Stachioza – czterocukier, 
składający się z dwóch cząs-
teczek galaktozy, glukozy 
i fruktozy. 

• Rafinoza – cukier zbu-
dowanym z glukozy, fruk-
tozy i galaktozy. Bogatym 
źródłem rafinozy i stachiozy 
są kiełki pszenicy, mąka 
sojowa, suche nasiona roślin 
strączkowych, otręby pszen-
ne, proso i melasa.

• Pektyny – wielocukry 
utworzone z połączonych 
cząsteczek kwasu galak-
turonowego, występujące 
w ścianach komórkowych 
wielu roślin i owoców. 
Wspólną cechą pektyn jest 
zdolność do tworzenia żeli. 
Z tego względu są one wy-
korzystywane w przemyśle 
spożywczym jako środek 
zagęszczający. Pektyny mię-
dzy innymi odpowiedzialne 
są za zestalanie się dżemów 
i powideł. 

• Celuloza, błonnik 
– wielocukier składający się 
z łańcuchów zawierających 
do kilkunastu tysięcy reszt 
D-glukozy. Nadaje sztywność 
i kształt roślinom. W niemal 
czystej postaci występuje 
w bawełnie, włóknach lnu, 
juty i konopi. W ilości ponad 
50% stanowi masę drewna. 
Ma kolor biały, jest odporna 
chemicznie i mechanicznie. 
Nie rozpuszcza się w wodzie.

• Hemicelulozy – związki 
wielocukrowe (polisacha-
rydy), występujące obok 
celulozy i ligniny w ścianach 
komórkowych zdrewniałych 
tkanek roślinnych. Nazwa 
wywodzi się stąd, że che-
micznie i strukturalnie bliskie 
są celulozie, lecz w porówna-
niu z nią są łatwiej rozpusz-
czalne w wodzie. 
 W zależności od pełnionych 
funkcji w ścianie komórko-
wej, wyróżnić można nastę-
pujące grupy:

–  stanowiące materiał wy-
pełniający ścianę, 
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zalecane są w zapobieganiu i leczeniu za-
parć. Do produktów niskobłonnikowych, 
polecanych przy biegunkach, zaliczamy 
natomiast ryż biały (2,4%) i kaszę mannę 
(2,5%).

Zawartość błonnika w 100g pieczywa 
przedstawia tabela 1.

W przypadku leczenia zaparć należy 
zwiększyć spożycie owoców z dużą zawar-
tością włókna roślinnego. Szczególnie bo-
gate źródło błonnika stanowią: marakuja 
(15,9g suchej masy), suszone owoce (6,5 
– 1,9g), figi, jabłka i morele, czarne po-
rzeczki (7,9g), jeżyny (7,3g), maliny (6,7), 
żurawiny (4,6g), czarne jagody (3,2g). 
W większości są to owoce z dużą zawar-
tością drobnych pestek, które to są cennym 
źródłem błonnika. Warto w tym miejscu 
zwrócić uwagę na czarne jagody. Są to 
owoce, które jadane jako świeże, z racji 
pestek, działają rozwalniająco. Jeśli je na-
tomiast wysuszymy i podamy napar z nich, 
dostarczymy do organizmu dużej ilości 
garbników działających zapierająco, czyli 
zalecanych przy biegunkach.

Do owoców niskobłonnikowych zali-
czamy natomiast: arbuzy (0,3g), wiśnie 
(1,0g), nektarynki i ananasy (1,2g), czereś-
nie (1,3g), jak również winogrona (1,5g), 
śliwki (1,6g) i gruszki (2,1g). Ciekawym 
owocem są jabłka, gdyż podawane na su-
rowo regulują perystaltykę jelit, zapobiega-
jąc i lecząc zaparcia, a podawane w postaci 
gotowanej, czy też soku są doskonałym 
lekiem przeciwbiegunkowym. Warto tak-
że zaznaczyć, że śliwki, wiśnie, czereśnie 
i gruszki, mimo niewielkiej zawartości 
błonnika, działają rozwalniająco z powodu 
dużej zawartości sorbitolu. Jest to alkohol 
heksahydroksylenowy, który występuje 
w niektórych owocach a produkowany jest 
przemysłowo z glukozy i dodawany jako 
zamiennik cukru (E420).

Zawartość błonnika w 100g warzyw 
przedstawiono w tabeli nr 2.

Dobrze wiedzieć, iż suche nasiona roślin 
strączkowych, obfitujące we włókno pokar-
mowe, zawierają głównie nierozpuszczalną 
w wodzie celulozę, jak również duże ilości 
siarki. Te składniki często powodują wzdę-
cia oraz zwiększają ilość gazów w jelitach. 
Ciekawym warzywem są buraki. Mimo 
niewielkiej zawartości włókna pokarmo-
wego (2,2g) działają rozwalniająco i często 
są stosowane przy zaparciach. 

Wyjątkowo bogate źródło błonnika sta-
nowią otręby (42,4g). Z ich ilością w diecie 
nie należy jednak przesadzić, aby nie spo-

wodować biegunek. Jeszcze więcej włók-
na pokarmowego, bo aż dwa razy więcej 
niż w otrębach owsianych, znajduje się 
w amarantusie, zwanym inaczej szarłatem 
spożywczym. Obecnie można kupić goto-
we pieczywo wzbogacone w amarantus.

Dużo błonnika znajduje się również 
w prażonej kukurydzy – popcornie (15,0g), 
ale osoby z nieswoistymi zapaleniami jeli-
ta powinny uważać na ten smakołyk, gdyż 
łuski kukurydzy, szczególnie prażone, mają 
silne działanie drażniące ścianki jelit. Pro-
duktami bogatymi w błonnik są orzechy 
(6,5–7,3g), migdały (12,9g), ziarna sezamu 
(9,1g), nasiona słonecznika (6,0g), pestki 
dyni (1,9g) jak również kiełki: pszeniczne 
(4,0g), soczewicy (3,0g), soi (2,6g). Zawar-
tość włókna pokarmowego w sokach owo-
cowych waha się natomiast od 0,1 do 2,2g, 
w zależności od tego czy sok jest klarowny 
czy przecierowy.

Dobrze mieć na uwadze, że pewne ilo-
ści błonnika znajdują się w przyprawach 
takich jak majeranek, oregano, czy bazy-
lia. Należy jednak pamiętać, iż przyprawy 
działają drażniąco na przewód pokarmowy 
i zbyt duży ich dodatek może nieznacznie 
nasilić objawy, w szczególności w okresie 
jej zaostrzenia.

Nie ma czegoś takiego, jak normy spo-
życia włókna pokarmowego. W przypadku 
błonnika mówimy o zalecanym dziennym 
spożyciu. Dla dzieci zaleca się najczęściej 
0,5g błonnika na każdy kilogram masy cia-
ła. Można się spotkać również z zaleceniem 
dla dzieci w wieku 1-3 lat – 10-15g włókna 
pokarmowego na dobę, ale nie więcej niż 
19g. Dorosłe, zdrowe osoby powinny spo-
żywać 27-40g błonnika w ciągu dnia. Dietę 
zawierającą ponad 40g nieprzyswajalnych 
węglowodanów uważa się za wysokobłon-
nikową, nie określa się natomiast ilości 
zalecanych dla osób na diecie ubogobłon-
nikowej. 

W okresie zaostrzenia nieswoistego za-
palenia jelita zaleca się ograniczenie ilości 
błonnika do minimum. W tradycyjnej die-
cie stosowanej w nieswoistych zapaleniach 
jelita uwzględnia się jasne pszenne pieczy-
wo, ryż i kaszę mannę, warzywa i owoce 
gotowane, pieczone lub rozprażone. Aby 
zmniejszyć straty witamin i składników mi-
neralnych pochodzących z warzyw i owo-
ców, zaleca się krótkie gotowanie na parze 
lub w niewielkiej ilości wody. W przypadku 
gotowania, produkt wrzucamy na wrzącą 
wodę. Soki owocowe i warzywne, podob-
nie jak owoce surowe przecierane, podaje 

–  pełniące rolę materiałów 
zapasowych w ścianach. 

• Gumy roślinne – wydzie-
liny (wielocukry) produko-
wane m.in. w następstwie 
mechanicznego lub biolo-
gicznego uszkodzenia tkanek 
roślinnych np. guma arabska 
(wydzielana przez akacje), 
gumy czereśniowe, śliwo-
we, migdałowe. Do gum 
roślinnych zalicza się także 
śluzy występujące m.in. 
w organach wielu roślin, np. 
w łupinach nasiennych lu-
cerny i lnu, w plesze porostu 
płucnicy islandzkiej, w ko-
rzeniach, liściach i kwiatach 
prawoślazu lekarskiego 
(prawoślaz), ślazu dzikiego 
(ślaz), podbiału pospolitego, 
babki lancetowatej (babka). 
Są to substancje złożone 
z wielocukrów i białek, silnie 
pęczniejące w wodzie. 

• Lignina, drzewnik – sub-
stancja wielkocząsteczkowa, 
której struktura chemicz-
na jest bardzo zmienna 
i gatunkowo specyficzna. 
Występuje obok celulozy 
w zdrewniałych częściach 
roślin. Jest substancją 
lepiszczową, powodującą 
zwartość struktury komórek 
drewna. Nadaje drewnu 
wytrzymałość i utrzymuje 
jego sztywność. Eliminacja 
ligniny z drewna prowadzi 
do zmiękczenia substancji 
drzewnej, co jest procesem 
niezbędnym podczas produk-
cji papieru.

• Inulina – naturalny węglo-
wodan, nie trawiony przez 
ludzkie enzymy. Chemicznie 
jest to polimer beta-D-fruk-
tofuranozy z niewielkim 
udziałem D-glukozy. W sta-
nie naturalnym występuje 
w korzeniach lub bulwach 
niektórych roślin. Najczęściej 
pozyskiwana jest z cykorii. 
Jest łagodnie słodka w sma-
ku, rozpuszczalna w wodzie. 
Inulina jest prebiotykiem, 
czyli stanowi doskonałą 
pożywkę dla pożytecznych 
bakterii zasiedlających nasze 
jelito.
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się za zgodą lekarza. Po wejściu w okres remisji, w celu uzupełnienie niedoborów pokarmowych, poleca się ciemne 
pieczywo, grube kasze, surowe warzywa i owoce, jak również pestki dyni, lnu czy słonecznika, ale produkty te należy 
spożywać z dużym umiarem aby nie zaostrzyć stanu fizjologicznego jelita. Gotowe preparaty, służące do żywienia do-
jelitowego, np. Freesubin, Nutrison, Ensure są pozbawione włókna pokarmowego.

Należy także pamiętać o tym, iż zbyt duże dawki błonnika mogą upośledzać wchłanianie niektórych leków oraz wi-
tamin i składników mineralnych zawartych w spożywanych pokarmach. Nagłe dostarczenie zbyt dużej ilości błonnika 
może także przyczynić się do wzdęć oraz bólów brzucha i zaostrzenia objawów NZJ. W diecie bogatej w węglowodany 
nieprzyswajalne, koniecznym jest przyjmowanie dużych ilości płynów (u osób dorosłych nawet powyżej 2 litrów dzien-
nie). Przy wysokiej podaży błonnika, a jednoczesnym ograniczeniu płynów, zaparcia pogłębiają się jeszcze bardziej. 
Nie zalecamy oczywiście picia napojów gazowanych i kolorowych.

Mała zawartość błonnika

• Bułki wrocławskie – 2,0g
• Bułki i rogale maślane – 2,0g
• Bagietki francuskie – 2,0g
• Kajzerki – 2,1g
• Pieczywo tostowe – 2,1g
• Bułki pszenne zwykłe – 2,1g

 

Duża zawartość błonnika

• Chleb żytni razowy z soją i słonecznikiem 
– 6,5g
• Pumpernikiel – 6,4g
• Chleb pełnoziarnisty – 6,1g
• Pieczywo chrupkie – 6,0g
• Chleb żytni razowy – 5,9g
• Bułki grahamki – 5,4g
• Chleb graham – 5,0g
• Chleb zwykły – 4,9g

Tabela 1. zawartość błonnika w 100g pieczywa

Dla młodych i najmłodszych

KRZY¯ Ó WKA
1. na receptę (sprzedawane w aptece)
2. bada pacjenta
3. przerwa w objawach choroby
4. cienkie i grube
5. trawią go tylko bakterie jelitowe
6. torsje
7. inaczej chory
8. choroba Leśniowskiego-…
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Modern toilet restaurant
Nowoczesna sedesowa restauracja, czyli Modern toilet 
restaurant w Tajpej na Tajwanie zadziwia i przyciąga 
swoim nietypowym wystrojem. Jak widać na zdjęciach 
zamiast krzeseł są tu różnokolorowe muszle klozetowe 
a posiłki podawane są w ich miniaturkach. Wygląd de-
seru, też zadziwia! Zachęcamy naszych restauratorów 
do skorzystania z pomysłu odważnych Tajwańczyków 
i obalenia mitu, że w Polsce kible tylko straszą 

Duża zawartość błonnika

• Nasiona fasoli i soi – 15,7g
• Nasiona grochu – 15,0g
• Nasiona soczewicy – 8,9g
• Awokado – 6,7g
• Groszek zielony – 6,0g
• Bób – 5,8g
• Brukselka – 5,4g
• Botwina – 4,4g 

Mała zawartość błonnika

• Ogórek świeży – 0,5g
• Cukinia, cykoria – 1,0g
• Pomidor – 1,2g
• Ziemniaki – 1,3 – 1,5g
• Sałata – 1,4g
• Szparagi – 1,5g
• Kapusta pekińska – 1,9g
• Papryka – 2,0g
• Kalafior – 2,4g
• Brokuły, kapusta biała i czerwona – 2,5g
• Dynia – 2,8g

Tabela 2. zawartość błonnika w 100g warzyw

Dla młodych i najmłodszych

śWIĄTECZNA

9. błona wyścielająca jelito
10. gromadzenie gazów w jelicie
11. wykonywane przez lekarza
12. miejsce gdzie trawi się pokarm
13. sposób odżywiania

Rozlosujemy 10 nagród za poprawnie rozwiązaną 
krzyżówkę, przesłaną na adres redakcji!
Zachęcamy młode osoby do nadsyłania swoich prac 
artystycznych. Te udane, związane z chorobą będziemy 
sukcesywnie publikować. Czekamy na ciekawe lub 
śmieszne historyjki, krzyżówki i inne Wasze pomysły.
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Kalendarz spotkań

Inne planowane spotkania

Spotkanie świąteczno-noworoczne Oddziału Małopolskiego
Na 24 stycznia 2009 zaplanowane zostało spotkanie świąteczno-noworoczne Oddziału Małopolskiego, podczas które-
go wykłady zaprezentują Marlena Szajer i Jolanta Damek. Po części szkoleniowo-informacyjnej odbędzie się uroczy-
sty obiad. Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres mailowy: j-elita@iimcb.gov.pl lub telefonicznie 022 59 70 782.

Turnus rehabilitacyjny w Jastrzębiej Górze
W dniach 1 – 14 lipca 2009 Oddział Pomorski Towarzystwa planuje zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego dla 
dzieci chorych na NZJ w ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Salamandra” (http://salamandra.pl/) w Jastrzę-
biej Górze. Górna granica wieku dziecka – 15 lat. 
Rodzice dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością mogą ubiegać się o dofinansowanie w PCPR (ośrodek posiada sto-
sowne wpisy do rejestru).
Ośrodek dysponuje 60 miejscami w pokojach 2, 3 i 4 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym oraz oferuje szeroką 
gamę zabiegów rehabilitacyjnych.
Wyposażenie ośrodka obejmuje:

• sale do urządzania imprez integracyjnych,
• salę gimnastyczną z przyrządami,
• piękny, duży ogród z miejscem do ognisk i zabaw dla dzieci,
• boisko do gry w siatkówkę plażową.

„Salamandra” umiejscowiona jest w cichej okolicy, w pobliżu lasu a do plaży jest 10 minut spacerem. W programie 
planowane są wycieczki i inne atrakcje dla dzieci np. wejściówki na basen w Centralnym Ośrodku Sportu w Cetnie-
wie, wycieczki do Łeby oraz na Hel. 
W turnusie uczestniczyć będzie dyplomowana pielęgniarka, która fachowo zaopiekuje się dziećmi. Trwają starania, 
żeby zapewnić również obecność lekarza gastroenterologa.
Nie zapewniamy opieki wychowawców, ale istnieje możliwość porozumienia między rodzicami, dotyczącego przeję-
cia opieki nad dzieckiem. Dzieci starsze oraz dorośli chorzy będą przyjmowani na listę rezerwową.
Koszt turnusu wynosi 1 350 złotych (dzieci do 10 r.ż. - 945 zł). 
Wstępne zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy: j-elita@iimcb.gov.pl oraz nzjgdansk@gmail.com lub telefo-
nicznie: 022 59 70 782 oraz 691 859 553 do dnia 15 stycznia 2009.

Wyjazd do Chorwacji
W drugiej połowie sierpnia Towarzystwo „J-elita” planuje 2-tygodniowy wyjazd do Chorwacji. Bliższe informacje na 
temat tego wydarzenia ukażą się wkrótce na naszych stronach internetowych. Osoby wstępnie zainteresowane wyjaz-
dem mogą zgłaszać się do Magdaleny Krzymowskiej na adres mailowy: j-elita@iimcb.gov.pl lub telefonicznie
pod numerem: 022 59 70 782.

Kalendarium spotkań „J-elity”
oddział wojewódzki miejsce spotkania dzień godzina 

Kujawsko-pomorski Szpital im. Jurasza w Bydgoszczy, 
ul. Skłodowskiej-Curie 9 (wieżowiec – dolny hol)

pierwsza i trzecia środa 
miesiąca 9-11.30

Małopolski Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, 
ul. Wielicka 265 sala B-328 III p. Oddział Gastrologii

każdy pierwszy  
wtorek miesiąca 17-19

Mazowiecki Warszawa, ul. Trojdena 4
sala 012

każdy pierwszy 
wtorek miesiąca 

(poza miesiącami wakacyjnymi)
17.00

Pomorski

Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1-6, biblioteka Oddziału Kliniki Pediatrii, 
Gastroenterologii i Onkologii Dziecięcej AM, III p

Od 1 X 2008 dodatkowe dyżury informacyjne w Rumii 
ul. Mściwoja II 5

każda pierwsza środa 
miesiąca

każdy wtorek i piątek 
miesiąca

15-17

15-17
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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, 
80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 1
Prezes Mirosława Myszkowska 0609039252

Wielkopolskie Stowarzyszenie Colitis Ulcerosa i choroby 
Leśniowskiego – Crohna, Poznań, 
Prezes Wiesława Bednawska 0668225771
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

Inne przydatne adresy

WAŻNE ADRESY:
Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”

Zarząd Główny
ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, tel. 022 597 07 20, 0691 40 30 51, fax. 022 597 07 15,

e-mail: nzj@iimcb.gov.pl, strona internetowa: http://nzj.iimcb.gov.pl

Bank PKO S.A. I Odział 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. (071) 320 08 03 (lekarz dyżurny),  
sekretariat tel./fax: (071) 328 41 17
e-mail: nzjgaspe@ak.am.wroc.pl, 
strona internetowa: http://www.nzj.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 Marek Gólczyński, tel. 0 889 899 779
e-mail: gulivieri@poczta.fm 

Oddział Małopolski
Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia
Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii CM UJ
ul. Wielicka 265, Kraków 
tel. 0 600 306 092; 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 Podlaski
Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku 
III Klinika Chorób Dzieci
ul. Waszyngtona 17, 15-269 Białystok  
tel. (085) 745 07 10
Prezes dr Elżbieta Jarocka-Cyrta

Oddział Pomorski
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Klinika Pediatrii,  
Gastroenterologii i Onkologii Dziecięcej AM w Gdańsku, 
ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk
tel. 0691 859 553, fax: (058) 302 25 91,
e-mail: colitiscrohn@expatpol.com  
nzjgdansk@gmail.com, http://pomorski.j-elita.org 
Prezes: Piotr Labudda
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