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Skuteczne leczenie zaburzeń
układu pokarmowego
Porfiria jako (nie)częsta
przyczyna bólów brzucha
Szybkie sposoby na mądre
i zdrowe odżywianie

Katarzyna Bosacka
„Chorób, których możemy do
świadczyć marnie się odżywiając
nie jest pięć czy dziesięć, ale aż
osiemdziesiąt.”
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Dbajmy o swój brzuch
Większość objawów brzusznych jest tak powszechna, że pacjenci często je lekceważą. Warto jednak
zatroszczyć się o swój brzuch i podjąć odpowiednie działania, a w szczególnych przypadkach udać się
do lekarza, gdyż mogą to być manifestacje poważniejszych chorób.

Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska
Prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii,
Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
w Warszawie

Pani Profesor, bóle brzucha, zaparcia, biegunka, zgaga to dolegliwości, z którymi spotykają się prawie wszyscy Polacy. Skąd mamy
wiedzieć, kiedy należy udać się do lekarza?
Zgagę ma każdy z nas, ale jeżeli jest ona, co
najmniej raz w tygodniu i powtarza się stale, to
mówimy już o chorobie refluksowej. Dlatego
jeżeli pacjent sięga ciągle po leki bez recepty
to niechybny znak, że powinien iść do lekarza.
Podobnie jest z biegunką, którą miał każdy z nas
i potrafimy ją leczyć sposobami domowymi, jednakże jeśli trwa ona powyżej czterech tygodni, to
wymaga konsultacji lekarskiej. Zaparcia zaś rzadko bywają incydentalne, z reguły nasilają się powoli i stają się sprawą przewlekłą, pacjenci często
popełniają błąd zgłaszając się do lekarza dopiero
wtedy, kiedy nie ma reakcji na klasyczne ziołowe
leki drażniące, których zresztą nie polecamy jako
leczenie pierwszego wyboru.
Z jakimi chorobami spotykają się najczęściej
gastroenterolodzy?
W powszechnej praktyce gastroenterologicznej
10-20 proc. pacjentów ma chorobę refluksową,
która w łagodniejszych przypadkach może
być leczona przez lekarzy rodzinnych. Wśród
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innych powszechnych patologii związanych z
nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego jest
jeszcze choroba wrzodowa i powszechnie już
znana potrzeba eradykacji Helicobacter pylori.
Druga liczna grupa to zaburzenia czynnościowe
przewodu pokarmowego, z których najczęstszym jest zespół jelita nadwrażliwego. Aż 1/4
polskiego społeczeństwa ma, miała lub będzie
miała tego typu symptomy, gdyż jest to zespół
objawów, który nie musi występować stale,
a pojawia się w słabszych okresach wynikających
ze zmiany diety czy infekcji. Zespół jelita drażliwego, czyli ból brzucha z zaburzeniami rytmu
wypróżnień. Trzecia istotna grupa to osoby cierpiące na zaparcia nawykowe czy inne patologie,
które występują indywidualnie tak jak np. uporczywe wzdęcia, na które uskarża się coraz więcej
osób. Oczywiście gastroenterologia to nie tylko
ta problematyka, gdyż należy pamiętać również
o nowotworach przewodu pokarmowego, dlatego diagnozując choroby czynnościowe, pozornie
niegroźne dla życia, powinniśmy uważnie wyeliminować pacjentów z tzw. objawami alarmowymi, czyli tych u których ryzyko poważnej patologii jest wyższe. Inna ważna grupa chorób to
zaburzenia wchłaniania czy nieswoiste choroby
zapalne jelit, takie jak choroba LeśniowskiegoCrohna czy wrzodziejące zapalenie jelita grubego, które dotyczą już mniejszej liczby pacjentów.
W Polsce dostępna jest duża ilość probiotyków. W jaki sposób można dokonać właściwego wyboru?
Jestem bardzo pozytywnie nastawiona do
probiotyków. Uważam, że są to bardzo dobre
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i bardzo bezpieczne preparaty, gdzie ryzyko działań niepożądanych jest bardzo niskie,
a niewątpliwie mogą mieć korzystne działanie
w wielu różnych jednostkach chorobowych. Musimy jednak pamiętać, że działanie probiotyków
jest szczepozależne, czyli działają one tylko na
wybrane wskazania.

Większość objawów
brzusznych to pospolite
objawy, które każdy z nas
miewa. Często więc bywają
one lekceważone przez
pacjentów, ale również
przez lekarzy.
Z tego powodu powinniśmy korzystać z sugestii lekarza, gdyż przepisy dotyczące preparatów bez recepty są dość liberalne i jeżeli preparat
jest bezpieczny, to często jest rejestrowany bez
wystarczających badań. Zdecydowanie lepiej
jest korzystać z preparatów o udokumentowanym działaniu. Mamy takie, które dobrze działają we wzdęciach i zespole jelita drażliwego,
inne działają np. w zaparciach i biegunkach.
W związku z tym oczywiście zalecam stosowanie
probiotyków, ale rozsądnie i z głową biorąc pod
uwagę szczep, który się w nim znajduje.

Czy w gastroenterologii pojawiają się innowacyjne terapie?
Możemy mówić o postępie w gastroenterologii,
który w sferze farmakoterapii dotyczy głównie
nieswoistych zapalnych chorób jelit oraz zapaleń wątroby. Postęp jest również w wielu innych
dziedzinach, mniej spektakularnych, jak choroba
refluksowa, gdzie cały czas pojawiają się nowe
inhibitory pompy protonowej, które pozwalają
nam skuteczniej leczyć naszych pacjentów.
Jakie są główne problemy w gastroenterologii?
Problemów w gastroenterologii jest sporo.
Niestety późno rozpoznajemy nieswoiste zapalne choroby jelit, szczególnie choroby Leśniowskiego-Crohna. Prawdopodobnie jest
to związane z faktem, iż większość objawów
brzusznych to pospolite objawy, które każdy
z nas miewa. Często więc bywają one lekceważone przez pacjentów, ale również przez lekarzy.
Musimy też pamiętać, że postęp nauki jest bardzo duży. Jak ja uczyłam się gastroenterologii,
to powszechne było przekonanie, że choroba
wrzodowa dwunastnicy to choroba dyrektorów,
ludzi zestresowanych, a następnie okazało się,
że jest Helicobacter pylori i mamy namacalną
przyczynę choroby. Uważam, że jeszcze bardzo
mało wiemy na temat prawidłowego składu
mikrobiomu i jego wpływu na różne procesy
w organizmie oraz na nasze samopoczucie,
otyłość, depresję. Zaczęliśmy się obecnie temu
mocno przyglądać i myślę, że tu tkwi ogromny
potencjał i siła w modyfikacji tego mikrobiomu.
Jeszcze wiele przed nami. 

Medical Media Solutions ponosi odpowiedzialność za treści redakcyjne. Reklamodawca
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Rzeczpospolita nie ponoszą odpowiedzialności za żadne treści zawarte w dodatku.
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Sposób na dolegliwości
Prof. dr hab. n. med.
Barbara Skrzydło-Radomańska
Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa
Gastroenterologii, Katedra i Klinika Gastroenterologii
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Dolegliwości ze strony układu pokarmowego dotykają wielu osób. Dlaczego są tak
powszechne?
Wynika to w dużej mierze z faktu, iż współczesne tempo życia jest bardzo duże i jesteśmy
ciągle narażeni na stres. Jeśli dodamy do tego
zbyt małą aktywność fizyczną, niewłaściwą
dietę, konserwanty obecne w jedzeniu, zaburzenia prawidłowej ilości i składu bakterii
w przewodzie pokarmowym (tzw. dysbioza)
- to mamy idealny przepis na czynnościowe
choroby przewodu pokarmowego. Dodatkowo dochodzi do tego kwestia polipragmazji, czyli sytuacji, kiedy przyjmujemy więcej
niż kilka leków jednocześnie. Jest to jeden
z częstszych błędów, który prowadzi m.in. do
znacznego zwiększenia niezamierzonych interakcji leków z innymi lekami czy z pożywieniem. Powinniśmy pamiętać, że dolegliwości
ze strony układu pokarmowego, towarzyszyły nam od zawsze. Jednak w dzisiejszych
czasach ich częstotliwość znacznie się zwiększyła. Wzrosła równocześnie nasza uwaga
co do samoobserwacji i świadomość na temat
konsekwencji nieleczenia dolegliwości układu
pokarmowego oraz determinacja, aby z nimi
skutecznie walczyć.
Jakie objawy dotykają nas najczęściej?
Mówimy tu o zróżnicowanej grupie objawów,
które nawet u 1/3 pacjentów nakładają się
wzajemnie na siebie. Najbardziej dominującym zaburzeniem czynnościowym górnego
odcinka przewodu pokarmowego jest dyspepsja czynnościowa, która może mieć dwie
postacie: zespół zaburzeń poposiłkowych i zespół bólów w nadbrzuszu. Do ich głównych
objawów należy: ból brzucha, uczucie wczesnej sytości, pieczenie w nadbrzuszu, długi
okres poczucia ciężaru po spożyciu jedzenia.

Współczesne tempo życia, ciągłe narażenie na stres oraz niewłaściwa dieta powodują, iż czynnościowe
choroby przewodu pokarmowego dotykają nas coraz częściej. Nierzadko wiele objawów występuje
w tym samym momencie. Rośnie jednak nasza świadomość i determinacja, aby z nimi skutecznie walczyć.

W przypadku zaburzeń dolnego odcinka przewodu pokarmowego najczęstszym jest zespół
jelita nadwrażliwego, a wśród objawów dominuje ból brzucha i zaburzenia sensoryczne
(czyli wzdęcie, uczucie niepełnego wypróżnienia) oraz zaburzenia rytmu wypróżnień: już to
w kierunku biegunki, czyli nieuformowanych
stolców więcej niż trzy razy na dobę, już to
zaparcia, które charakteryzuje się stolcem
z wysiłkiem mniej niż trzy razy w tygodniu.
Bardzo często wszystkie te objawy występują
w tym samym czasie.
Jak możemy sobie z nimi radzić?
W pierwszej kolejności powinniśmy się upewnić, czy nie mamy tak zwanych objawów alarmujących, do których należy nieuzasadniony
ubytek wagi ciała, jakiekolwiek krwawienia
z przewodu pokarmowego, anemia, zaburzenia połykania czy niewyjaśnione stany
gorączkowe. Jeśli nie mamy tych objawów,
to wówczas możemy zakładać, że są to jedynie powszechne zaburzenia czynnościowe,
które występują aż co u piątego człowieka.
Nie dysponujemy leczeniem przyczynowym,
więc leczenie ukierunkowane jest na wiodące dolegliwości. W sytuacji, kiedy cierpimy na
uczucie wczesnej sytości, ciężar w nadbrzuszu czy zaburzenia perystaltyki prowadzące
do zaparcia, właściwym kierunkiem są leki
działające prokinetycznie, czyli zwiększające czynność motoryczną przewodu pokarmowego. Do tych leków należą agoniści
receptora serotoninowego 5-HT4, itoprid,
złożone preparaty ziołowe oraz trimebutyna, która nie jest sensu stricto prokinetykiem
w przewodzie pokarmowym, ale w określonych sytuacjach może spełniać rolę prokinetyku, ponieważ działa obwodowo na trzy typy
receptorów, z których dwa mają charakter po-

budzający, a jeden hamujący. W zależności od
tego, który z tych receptorów w danym momencie jest „wolny”, czyli do którego jest lepszy dostęp, tam preparat na zasadzie łączenia
z receptorem odgrywa swoją kluczową rolę.
Jest to więc regulator motoryki, za pośrednictwem trzech obwodowych receptorów
opioidowych, który wyróżnia się tym, że działa
regulująco, czyli albo mobilizująco, albo hamująco na perystaltykę jelit. Dodatkowo trimebutyna ma bardzo ważną dla pacjentów
właściwość, gdyż działa przeciwbólowo. Skutkuje rozkurczowo na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego, a z drugiej strony przywraca
prawidłową perystaltykę jelit. Jest to więc lek,
który likwiduje wiele dolegliwości ze strony
układu pokarmowego. Czasami z konieczności trzeba zastosować też leki spazmolityczne,
takie jak mebeweryna czy drotaweryna, które
działają rozkurczowo, znoszą bolesne skurcze
w przewodzie pokarmowym, ale pamiętajmy,
że nie przywracają prawidłowej perystaltyki jelit.
Od niedawna trimebutyna dostępna jest
również bez recepty. Czy różni się ona od
leków z przepisu lekarza?
Nie różni się ona niczym od trimebutyny na
receptę. Ze względu na fakt, iż dolegliwości
gastryczne są bardzo powszechne w społeczeństwie, to w gastrologii mamy przykłady
różnych leków, które oprócz tego, że są dostępne z przepisu lekarza, to pacjent może
je również zakupić bez recepty. Leki te mają
takie same właściwości, tylko są najczęściej
w mniejszej dawce lub w mniejszym opakowaniu. Ich dostępność wynika z udokumentowanego bezpieczeństwa oraz ma na celu
ułatwienie pacjentowi doraźnego samoleczenia, kiedy jego problem nie wymaga konsultacji z lekarzem. 

Czy wiesz, że

TRIMEBUTYNA:
likwiduje wiele dolegliwości

układu pokarmowego, takich
jak: ból i skurcz brzucha,

uczucie ciężkości, wzdęcia,
uczucie pełności, biegunki,
zaparcia

ma wyjątkowy mechanizm
działania, który z jednej

strony działa rozkurczowo

na mięśnie gładkie przewodu
pokarmowego, a z drugiej

strony przywraca prawidłową
perystaltykę jelit

zwalcza przyczyny choroby,
a nie tylko objawy jak inne
leki działające tylko
rozkurczowo

jest substancją czynną leku

dostępnego od niedawna
również bez recepty
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Choroba uchyłkowa jelita grubego
Uchyłki jelita grubego uważane są za chorobę cywilizacyjną XXI wieku. Charakteryzują się uciążliwymi
objawami i nieleczone mogą prowadzić do bardzo groźnych powikłań. Jednakże obecnie dysponujemy
dobrymi narzędziami do leczenia zachowawczego.

Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska
Prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii,
Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
w Warszawie

Pani Profesor, czym jest choroba uchyłkowa
jelita grubego?
Występowanie uchyłków w jelicie grubym jest
patologią, obecnie bardzo powszechną. Obrazowo mówiąc, uchyłki są to cienkościenne
„woreczki” błony śluzowej uwypuklające się na
zewnątrz głównej części jelita grubego, poprzez
otwory w błonie mięśniowej. Błona śluzowa,
która się uwypukla tworząc woreczki, jest dużo
cieńsza i tym samym bardziej podatna na uszkodzenia, a poza tym stanowi magazyn i rezerwuar
treści pokarmowej. Predysponuje również do
rozwoju bakterii i flory bakteryjnej oraz związanych z tym objawów i dolegliwości. Uchyłki
nabyte uważane są za chorobę cywilizacyjną XXI
wieku. Wynikają one z błędów żywieniowych
i pewne znaczenie w ich rozwoju mogą mieć

także czynniki genetyczne. Należą one do najczęstszych chorób przewodu pokarmowego.
Częstość ich występowania zwiększa się z wiekiem i po 60. roku życia dotyczą aż 30% populacji. Ze względu na starzejące się społeczeństwo
pacjentów przybywa w dramatycznym tempie.
O samej chorobie uchyłkowej mówimy zaś wtedy, gdy uchyłki dają objawy.
Jakie są to objawy?
W przypadku ostrego zapalenia uchyłków objawy mogą być bardzo burzliwe: z silnym bólem
brzucha, gorączką, biegunką czy zatrzymaniem stolca i gazów. Może również dochodzić
do krwawienia lub innych powikłań. Objawy
przewlekłe choroby uchyłkowej są mniej specyficzne, mogą to być: wzdęcia, bóle brzucha,
zaburzenia wypróżnień, biegunka. Podejrzewamy, że w przypadku występowania uchyłków
u pacjenta, który zgłasza takie symptomy, dochodzi na ogół do rozrostu flory bakteryjnej.
Nawracające bóle, zwłaszcza w lewej połowie
brzucha, połączone ze wzdęciem, biegunką
lub zaparciem stolca, wymagają wizyty u lekarza, który pokieruje badaniami potwierdza-

jącymi rozpoznanie choroby uchyłkowej jelita
grubego, a jednocześnie zaleci leczenie, które
pozwoli na złagodzenie lub zniesienie wszystkich uciążliwych objawów.
Czy jej powikłania są groźne?
Sama choroba uchyłkowa jest uciążliwą, przewlekłą patologią, ale najgroźniejsze są jej powikłania. Może to być ropień, przetoka czy
zapalenie otrzewnej, co może doprowadzić do
rozległej i trudnej operacji. U osób starszych,
obciążonych innymi chorobami, powikłania te
są nawet stanami zagrażającymi życiu.
W jaki sposób leczymy chorobę uchyłkową?
Zaczynamy od zaleceń dietetycznych, które
zmierzają głównie do tego, aby zachować regularność wypróżnień. Pacjenci nie powinni mieć
zaparć, gdyż predysponują one do powiększania się uchyłków. W tym celu stosujemy dietę
bogatobłonnikową, ale badania wskazują, że
jedynie błonnik rozpuszczalny jest skuteczny.
Jeśli pacjent zgłasza się z objawami ostrymi, to
najczęściej podczas hospitalizacji jest leczony
zachowawczo lub chirurgicznie. U pacjentów

z przewlekłymi objawami choroby uchyłkowej,
którzy zgłaszają się do lekarza w przychodni, na
ogół, leczenie jest ukierunkowane głównie na
zwalczanie rozrostu flory bakteryjnej. Stosujemy wtedy antybiotyk specjalnie zaprojektowany do działania w przewodzie pokarmowym,
z substancją czynną rifaksyminą, która przechodzi niewchłonięta przez cały przewód
pokarmowy i na bakterie działa dopiero
w jelitach. Zalecany jest on w terapii cyklicznej,
czyli raz w miesiącu, ponieważ w przeciwieństwie do innych antybiotyków można go tak
stosować, gdyż nie generuje odporności. Normalizuje on florę bakteryjną oraz zmniejsza
liczbę nawrotów i powikłań choroby uchyłkowej. Według najnowszych wytycznych jest to
jedyny lek, który spełnia wszystkie cele terapii
choroby uchyłkowej i wpływa korzystnie na
wszystkie jej objawy. Niekiedy ordynujemy
również probiotyki, które wywołują poprawę
objawową. Skoro mamy dobre narzędzia do
leczenia zachowawczego, to obecnie pacjentów z chorobą uchyłkową udaje nam się leczyć
z powodzeniem zachowawczo, aby jak najmniej
kierować do leczenia operacyjnego. 

Skuteczna walka z zaparciami
W Polsce problem zaparć dotyczy aż 30 procent populacji, mimo to nadal jest to wstydliwy temat,
o którym rzadko się mówi. Jest to więc powszechna, lecz często lekceważona dolegliwość.

Prof. dr hab. n. med.
Barbara Skrzydło-Radomańska
Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa
Gastroenterologii, Katedra i Klinika Gastroenterologii
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Zaparcie to dolegliwość dotykająca nas stosunkowo często. Czym tak naprawdę jest
oraz kogo ten problem dotyczy najczęściej?
Zaparcie jest to objaw, który może być samą
w sobie dolegliwością, ale może również być
objawem wielu innych chorób. Przez zaparcie
rozumiemy sytuację, w której pacjent oddaje mniej niż trzy wypróżnienia tygodniowo,
którym towarzyszy wysiłek i często uczucie
niepełnego wypróżnienia. Normą zaś jest
dokonywanie od trzech dziennie do trzech

tygodniowo wypróżnień. Skala problemu jest
bardzo duża. W Europie przekracza 17 proc.
populacji, a w polskim społeczeństwie problem ten dotyczy aż 30 proc. osób. Niestety,
tylko co trzecia z tych osób zgłasza problem
jawnie, nazywając go po imieniu. Najczęściej
rozwija się po 65. roku życia, choć może wystąpić na każdym etapie życia. Częściej dotyczy kobiet niż mężczyzn oraz osób otyłych lub
z nadwagą.
Dlaczego tak często mamy zaparcie?
Zaparcie jako objaw chorobowy może być uwarunkowane pierwotnie lub wtórnie. Zaparcie
pierwotne może być skutkiem zwolnionego
pasażu jelitowego lub zaburzeń wydalania
w wyniku nieprawidłowej pracy mięśni dna
miednicy, najczęściej jednak manifestuje się
w postaci zespołu chorobowego, któremu

towarzyszy jeszcze ból i wzdęcie brzucha.
Taki zespół objawów nazywamy zaparciową
postacią zespołu jelita nadwrażliwego. Wtórne zaparcie jest znacznie częstsze i łatwiejsze do usunięcia, kiedy wynika ono z braku aktywności fizycznej, niedostatecznego
nawodnienia organizmu, czy diety ubogiej
w błonnik i pełnej przetworzonych węglowodanów. Trudniejsza sytuacja jest wtedy, gdy
spowodowane jest ono innymi chorobami,
takimi jak: cukrzyca, niedoczynność tarczycy,
czy wiele chorób neurologicznych. Bardzo
wiele leków stosowanych przez pacjentów,
w bardzo zróżnicowanych chorobach, może
też powodować zaparcie. We współczesnym
społeczeństwie olbrzymie znaczenie ma także aspekt psychologiczny i brak intymności
w trakcie defekacji w pracy czy w podróży.
Jest to szczególnie istotne dla wielu kobiet.

Jak radzić sobie z zaparciem?
Aby szybko uporać się z tym problemem, należy przede wszystkim zmienić dotychczasowy
styl życia. Ważne jest stosowanie odpowiedniej diety z dużą ilością błonnika zawartego
w świeżych jarzynach i owocach lub dodatkowo w postaci suplementów diety (ważne, aby był
to mikronizowany błonnik nieżelujący), dbanie
o odpowiedni poziom nawodnienia organizmu
(2-3 litry płynów obojętnych, nie licząc kawy
i herbaty), zwiększenie aktywności fizycznej oraz,
jeśli trzeba, wprowadzenie odpowiedniej farmakoterapii. Przy stosowaniu leków musimy jednak
zawsze pamiętać o przeciwskazaniach, takich jak:
podejrzenie niedrożności przewodu pokarmowego, choroby zapalne jelit, czy niewiadomego
pochodzenia silne bóle brzucha z mdłościami.
W przypadku, kiedy nasze objawy nas niepokoją,
warto skonsultować się z lekarzem. 

ZDROWY BRZUCH

5

Niezależny dodatek tematyczny Medical Media Solutions dystrybuowany wraz z dziennikiem Rzeczpospolita

Porfiria jako (nie)częsta
przyczyna bólów brzucha
Dr n. med. Robert Wasilewski
Klinika Zaburzeń Hemostazy i Chorób
Wewnętrznych, Instytut Hematologii
i Transfuzjologii w Warszawie

Panie Doktorze, czym są porfirie?
Porfirie to grupa 7 heterogennych chorób metabolicznych, wywołanych zmniejszeniem aktywności
enzymów biorących udział w biosyntezie hemu.
W obrazie klinicznym obserwuje się nieswoiste
objawy, które można przypisać wielu innym chorobom. Ustalenie rozpoznania porfirii i ustalenie jej
typu stanowi duży problem kliniczno-diagnostyczny.
Dodatkowym problemem w opiece nad chorymi
na porfirie jest fakt, że porfirie należą do chorób
z pogranicza co najmniej dwóch dyscyplin
medycyny – hematologii i chorób metabolicznych.
Z jakimi objawami mamy do czynienia?
W diagnostyce bólów brzucha bierzemy pod uwagę ostre porfirie wątrobowe. Ich przebieg charakteryzuje się okresami zaostrzeń i remisji. Objawy
przybierają bardzo różne formy, często podobne
do objawów występujących w innych jednostkach
chorobowych, co znacznie utrudnia diagnozę porfirii. Dominują bóle brzucha sugerujące ostre choroby chirurgiczne. Oprócz tego pojawiają się wymioty, zaparcia, nadciśnienie tętnicze i tachykardia
oraz zaburzenia zachowania, drgawki, osłabienie siły
mięśniowej do niedowładów włącznie, co może
zostać przypisane chorobom neurologicznym lub
zaburzeniom psychicznym. Postawienie trafnego
rozpoznania, szczególnie u osoby, u której pierwszy
raz w życiu pojawiły się objawy porfirii jest dużym
wyzwaniem dla zespołu leczącego. Ze względu na
dziedziczny charakter ww. chorób, ważne jest zebranie wywiadu rodzinnego, który pozwala ukierunkować diagnostykę. Ustalenie rozpoznania porfirii i jej
typu ma kluczowe znaczenie dla rokowania pacjen-

Właściwa diagnostyka i leczenie porfirii jest dużym wyzwaniem, gdyż objawy choroby przybierają bardzo
różne formy. Jednym z najczęstszych objawów jest powtarzający się ból brzucha, który nie da się przypisać
żadnej innej jednostce chorobowej.
ta, gdyż zbyt późno rozpoznany i nieprawidłowo
leczony atak ostrej porfirii stanowi bezpośrednie
zagrożenie życia.
Czym charakteryzuje się taki atak?
Atak zazwyczaj zaczyna się od silnych, rozlanych
bólów brzucha, objaw ten zauważamy w 95% przypadków. Ból, mimo że trwa cały czas, może mieć dodatkowo okresy nasilenia. U dużej części pacjentów
pojawiają się również nudności, wymioty i zaparcia.
U niektórych chorych występują również zaburzenia świadomości, osłabienie siły mięśniowej (także
mięśni oddechowych) do niedowładów włącznie,
czy objawy neuropatii obwodowej.
Czy wczesna diagnoza ma znaczenie?
Oczywiście, obowiązuje tutaj prosta reguła,
im wcześniej tym lepiej. W praktyce oznacza to, że
jeśli u danego pacjenta występują powtarzające się
bóle brzucha, które nie mogą być przyporządkowane żadnej innej jednostce chorobowej, zawsze
należy pomyśleć również o porfirii jako potencjalnej
przyczynie objawów. Badanie jest proste do wykonania i polega na oznaczeniu wydalania z moczem
prekursorów porfiryn i porfiryn, najlepiej w okresie występowania objawów lub w jak najkrótszym
czasie od ich ustąpienia. Jak wspomniałem dla porfirii najbardziej charakterystyczne są długotrwałe,
nawracające rozlane, kolkowe bóle brzucha często
z towarzyszącymi nudnościami, wymiotami, rzadziej biegunką. Powszechnie stosowane leki (drotaweryna, metamizol) są lekami porfirynogennymi
i ich zastosowanie może prowadzić po przejściowej
poprawie do nasilenie objawów. Podobny wpływ

mogą mieć liczne hospitalizacje i ewentualne zwiadowcze zabiegi operacyjne. W ten sposób pacjent
znajduje się w tzw. błędnym kole i często mija długi
okres, zanim postawiona zostaje właściwa diagnoza.
Nieleczony atak może prowadzić do zgonu. Jednak
w dzisiejszych czasach przy właściwej diagnozie
i podjętym w porę leczeniu, ataki porfirii rzadko
mają skutek śmiertelny.
Jak wygląda takie leczenie?
Pamiętajmy, że im szybciej zostanie włączone
leczenie, tym większa szansa na krótki przebieg
ataku. Opieka nad pacjentem w ostrym ataku jest
działaniem interdyscyplinarnym, które skupia się na
leczeniu objawowym oraz leczeniu przerywającym
atak. Podstawowym i najprostszym przedszpitalnym sposobem na przerwanie ataku porfirii jest
usunięcie czynnika porfirynogennego (odstawienie leku, opanowanie infekcji, stresu), podaż dużej
ilości glukozy (około 300g/dobę w dowolnej formie
– najlepiej doustnie) oraz leczenie objawowe z zastosowaniem leków bezpiecznych w porfirii. Przed
wprowadzeniem na rynek preparatów hemu był to
jedyny sposób na przerwanie ataku. W przypadku
nieustępowania objawów pod wpływem takiego
leczenia, metodą z wyboru w przerywaniu ataku,
jest podawanie preparatu argininianu hemu, który
stosuje się przez 1 do 4 dni w zależności od stanu
klinicznego pacjenta. Im szybciej zostanie on zastosowany, tym lepsze efekty przynosi. Po przebytym
ataku przez wiele miesięcy może utrzymywać się
nadwrażliwość na bodźce porfirynogenne, co wymaga przestrzegania zaleceń dotyczących trybu
życia i stosowania leków. 

BÓL BRZUCHA:
zapalenie wyrostka
robaczkowego
zapalenie żołądka i jelit
zespół drażliwego jelita
zaparcia
zapalenie trzustki
Wyjdź poza schematy, POMYŚL

PORFIRIA

Więcej informacji na stronie
www.porphyria-europe.org

Nowoczesne metody diagnostyki
Nie musimy przyzwyczajać się do dolegliwości żołądkowo – jelitowych, ani uczyć się żyć z diagnozą jelita
drażliwego. Są metody diagnostyczne i terapie, które mogą pomóc rozwiązać problem. Zwłaszcza, jeśli
jego źródło leży w nadwrażliwościach pokarmowych albo zaburzeniach mikroflory jelit.
dla nich więcej, niż ograniczyć się do ogólnych
zaleceń dietetycznych.
Dr n. med. Mirosława Gałęcka
Instytut Mikroekologii w Poznaniu

Z jakimi objawami najczęściej zgłaszają się do
Pani pacjenci?
Zacznę może od tego, że do mojego gabinetu
najczęściej przychodzą pacjenci, którzy chorują
już długo i szukają nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia. Często mają postawioną diagnozę
Zespołu Jelita Drażliwego (IBS) i zalecenia, aby nauczyć się akceptować to schorzenie. Tymczasem
jego objawy (bóle brzucha, wzdęcia, biegunki lub
zaparcia, uczucie przepełnienia w żołądku) są bardzo nieprzyjemne i uciążliwe w codziennym życiu.
Doraźnie zapisywane leki często nie przynoszą poprawy. Problem jest bardzo powszechny: szacuje
się, że około 50% pacjentów gastroenterologicznych to chorzy z IBS. Uważam, że można zrobić

Czy można powiedzieć, że jest to choroba
cywilizacyjna?
Zespół jelita drażliwego jest przewlekłą chorobą
o charakterze czynnościowym o nieznanej etiologii. Na pewno na jej wystąpienie składa się kilka
czynników, w tym coraz częściej wspominane
zaburzenia mikroflory jelitowej. Diagnozę stawia
się wykluczając inne choroby, np. nieswoiste choroby zapalne jelit. IBS jest rozpoznawane często,
ponieważ w tej diagnozie zawierają się wszystkie
niewyjaśnione problemy żołądkowo - jelitowe.
Tymczasem ich przyczyn może być znacznie
więcej, a pogłębiona diagnostyka może pomóc
znaleźć źródło i rozwiązać problem.
Co w takim razie warto zbadać przy przewlekłych problemach żołądkowo – jelitowych?
Przede wszystkim tych dolegliwości nie wolno lekceważyć. Po pierwsze należy wykluczyć poważne jed-

nostki chorobowe z nimi związane np. wrzodziejące
zapalenie jelita grubego (ok. 700 nowych przypadków rocznie) lub chorobę Leśniewskiego - Crohna
(180-250 przypadków rocznie). Następny krok to
poszerzenie diagnostyki o badania w kierunku
mikroflory jelitowej KyberKompakt oraz sprawdzenie nadwrażliwości pokarmowych IgG-zależnych
w badaniu ImuPro. IBS i nawracające dolegliwości
żołądkowo – jelitowe mogą mieć swoje źródło
w zaburzonej mikroflorze jelit, która w konsekwencji
prowadzi do powstawania nadwrażliwości pokarmowych, czyli reakcji na pokarm IgG – zależnych.
Ból żołądka i alergia pokarmowa? To nie jest
powszechnie kojarzony objaw. Czy da się to
wyleczyć?
W badaniu ImuPro sprawdzamy reakcje opóźnione
na pokarm. Objawy nadwrażliwości IgG-zależnej
(powszechnie, acz nieprawidłowo zwanej nietolerancją pokarmową) manifestują się nawet
do 48 godzin po zjedzeniu pokarmu i często
nie są kojarzone z alergią, a mogą powodować

np. bóle brzucha, wzdęcia czy zaparcia. Niezwykle
ważny jest też skład naszej mikroflory jelit. Jeśli wynik badania KyberKompakt wykaże silną dyzbiozę,
czyli zaburzenia w składzie i ilości poszczególnych
bakterii jelitowych to znak, że problem z brzuchem
trzeba rozwiązywać u źródła – czyli w jelitach.
W tym celu stosuje się indywidualną probiotykoterapię dobraną do wyniku pacjenta oraz dietę
eliminacyjną na podstawie badania ImuPro. Wykazano, iż dieta na podstawie testu ImuPro prowadzona przez pacjentów z IBS przez 6 miesięcy
wraz ze stosowaniem probiotyków prowadzi do
zmniejszenia ilości wypróżnień u pacjentów z biegunkami, zmniejszenia stopnia odczuwalnego bólu
i polepszenia jakości życia pacjentów. Dodatkowo
wg najnowszych badań, nawet 78% chorych z IBS
może mieć zespół rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego (SIBO). W celu postawienia diagnozy należy
wykonać wodorowy test oddechowy. Podczas leczenia stosuje się odpowiednią dietę i antybiotykoterapię. Po niej natomiast, w celu przywrócenia równowagi jelit, także odpowiednią probiotykoterapię. 
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Mądre odżywianie
Nieodpowiednie odżywianie może być przyczyną aż 80 chorób. Jesteśmy tym, co jemy,
więc warto zadbać o to, abyśmy jedli mądrze. Nie powinniśmy dać się zwodzić pięknymi
opakowaniami, ale przede wszystkim skupić naszą uwagę na składzie produktu.
Jak nawyki żywieniowe wpływają na nasze
zdrowie i samopoczucie?
Zasadniczo. Chorób, których możemy doświadczyć marnie się odżywiając nie jest pięć
czy dziesięć, ale aż osiemdziesiąt. Zbyt duża
ilość soli w diecie prowadzi do nadciśnienia,
które powoduje masę powikłań. Zbyt dużo cukru - cukrzycę, otyłość. Dieta bez warzyw, kasz
i owoców, ubogoresztkowa, oparta na wysokooczyszczonym pieczywie, mocno przetworzonych produktach pełnych chemicznych
składników, może prowadzić do raka jelita grubego. Cudowna mieszanka, tłuszcz-cukier-sól,
która tak bardzo nam smakuje - do otyłości.
Na szczęście działa to też odwrotnie. Przejście
na zdrową dietę skutkuje w ciągu kilku tygodni
obniżeniem ciśnienia tętniczego, poziomu cukru
we krwi, poprawą trawienia, spadkiem wagi. Jesteśmy tym, co jemy.
Na co należy szczególnie zwracać uwagę robiąc
zakupy?
Piękne opakowanie, jego kolor, wymyślna forma
produktu czy jego cena nie powinny być dla nas
ważne. Najważniejszy jest bowiem jego skład. Im
krótszy, tym lepszy. Składniki powinny być dla
nas zrozumiałe, np. sól, mąka, cukier, drożdże. Jeśli jest to adipinian disodowy, siarczan amonu
czy czerwień allura, to trzeba sobie zadać pytanie
„czy to jest jadalne”? Koniecznie trzeba sprawdzać

źródło witamin
i minerałów

		

zawartość głównego składnika - ile jest mięsa
w parówkach czy grzybów w sosie grzybowym. Warto sprawdzać zawartość cukru i soli, np.
w keczupie. Do 100 gramów tego sosu pomidorowego producenci potrafią sypnąć nawet 35 gramów cukru, czyli jedną trzecią objętości. Porównanie produktów różnych firm też daje nam pojęcie,
jak coś, co chcemy kupić wygląda na tle konkurencji.
I rada chyba najważniejsza - kupujmy prawdziwe
jedzenie, jak najmniej przetworzone. Jeśli mamy
do wyboru orzeszki w łupinach, łuskane, solone, w karmelu, w chrupiącej otoczce, wybierzmy te w łupinach. Pamiętajmy, że nie wszystko
w sklepie wygląda jak jedzenie, np. niebieskie napoje izotoniczne, cukierki w kolorach tęczy czy
szyneczka dla dziecka w kształcie mordki misia.
To naprawdę nie jest jadalne.
Czy zdrowe jedzenie jest na każdą kieszeń?
Absolutnie tak. Kasze, makaron i chleb pełnoziarnisty, kiszonki, warzywa sezonowe i owoce,
jaja, najprostszy nabiał - jogurt, kefir, maślanka,
twaróg, chude mięso drobiowe - to nie są drogie produkty. Pamiętajmy o zaleceniach - mięso
i wędliny powinny gościć na naszych talerzach
w małych ilościach - do 500 gramów tygodniowo. Najdroższe, ale i najzdrowsze są ryby, choć
i tu mamy naszą polską gwiazdę - śledzia. 50 gramów dziennie, czyli w sumie mały kawałek wystarczy, by zaspokoić dzienne zapotrzebowanie

na bezcenne kwasy omega-3 i jod. Jeśli będziemy
jeść prosto, po polsku, sezonowo, nie wydamy zbyt
wiele na zakupy spożywcze.
Czy żywność funkcjonalna niesie istotne korzyści dla naszego zdrowia?
Sól jodowana rzeczywiście jest dobrą suplementacją w niedoborach jodu. Margaryny miękkie ze sterolami i stanolami obniżają poziom złego cholesterolu. Jednak nie wystarczy włączyć kilku produktów
funkcjonalnych do naszej diety, trzeba ją całkowicie
przemeblować, wymienić produkty przetworzone
na świeże, jeść sezonowo, przygotowywać posiłki
w domu.
Minęło już prawie 7 lat od emisji pierwszego
odcinka Pani programu w TVN Style. Czy zmieniła się przez ten czas świadomość konsumencka w naszym kraju?
Bardzo. Mam wrażenie, że bardzo dużo osób czyta etykiety, interesuje się zdrowym jedzeniem.
Jak grzyby po deszczu powstają targi śniadaniowe, ekobazarki. Moi znajomi pieką chleb,
robią własne wędliny. Żywność w sklepach też
się zmieniła. Moim zdaniem jest zdecydowanie
lepsza. Kiedy siedem lat temu pisałam scenariusze pierwszych programów „Wiem, co jem”
ze świecą było szukać w sklepach dobrych parówek. Dziś mamy parówki z szynki, ze schabu,
z piersi kurczaka, parówki bez fosforanów, bez gluta-

minianu sodu, z 96 procentową zawartością mięsa.
Słowem - do wyboru, do koloru.
Niedawno ukazała się Pani książka „Bosacka
po polsku. Nowoczesne przepisy kuchni polskiej”. Czy Polacy potrafią czerpać przyjemność
z gotowania?
Na szczęście, w porównaniu z Amerykanami czy Kanadyjczykami nadal dużo gotujemy
w domach. Lubimy dobrze zjeść czy biesiadować. Grillowanie to nasz sport narodowy, obok
skoków narciarskich i piłki nożnej. Mamy kapitalne tradycje bożonarodzeniowe i wielkanocne. Kuchnia polska jest różnorodna, sezonowa
i coraz smaczniejsza, spokojnie wytrzymuje
konkurencję największych kuchni europejskich.
Mówię to z pełnym przekonaniem, jako ktoś, kto
w życiu niejedno zjadł i w niejednym kraju mieszkał. Książka „Bosacka po polsku” to zbiór moich
autorskich przepisów na klasyczne polskie dania
w lżejszej i bardziej nowoczesnej odsłonie. Kto raz
spróbuje kolorowych pierogów, tatara z lubczykiem
i sernika z różą, z pewnością doceni nasze polskie
smaki. 

Marwit na zdrowie

- wiosenne inspiracje

		
raz z nadejściem wiosny podejmujemy nowe wyzwania
		
związane z naszym stylem życia. Zdrowa dieta, pozbycie
się zbędnych kilogramów, jak i poprawa kondycji to najczęściej
stawiane sobie cele. Jeżeli podejdziemy do nich racjonalnie, to ich
osiągnięcie będzie w zasięgu ręki.
Zmiana nawyków żywieniowych nie jest łatwym zadaniem,
aczkolwiek wykonalnym, jeśli tylko zwrócimy uwagę na kilka
istotnych kwestii. Przede wszystkim musimy zdać sobie sprawę, ile pustych kalorii przyjmujemy wraz ze słodzonymi sokami
i napojami, a następnie zdecydowanie ograniczyć ich ilość.
Zastąpmy je wyciskanymi sokami. Do wyboru mamy np. świeży sok z marchwi. Już jedna butelka zapewnia dzienną dawką
beta-karotenu, a więc prowitaminy A. Dodatkowo - nawilża skórę,
zapobiega procesom starzenia, chroni wzrok, wzmacnia układ odpornościowy, ale i reguluje układ pokarmowy. Świeży sok z pomarańczy to świetna propozycja dla dzieci w wieku przedszkolnym
i szkolnym, bowiem pomaga w zwalczaniu skutków stresu, wspomaga trawienie najmłodszych i chroni je przed infekcjami. Znajdzie
się też coś dobrego dla sportowców, osób narażonych na stres

100% naturalnych
składników

oraz kobiet w ciąży - świeży sok z buraków - wspomoże walkę
z anemią i wzmocni organizm. Jego dobroczynne działanie wpływa na zwiększenie wydolności sportowej, poprawia pracę układu
krwionośnego, działa oczyszczająco i wspomaga pracę serca.
Marwit słynie nie tylko ze swoich świeżych soków, oferuje również cały wachlarz smacznych i zdrowych produktów,
które idealnie sprawdzają się, jako lekkie przekąski i dodatki
do posiłków. Chrupiące Marwitki to 100% naturalnych składników, niska kaloryczność i całkowity brak konserwantów.
To propozycja dla każdego – dzieci i dorosłych. Szczególnie jednak spodoba się wegetarianom, osobom będącym na diecie
i entuzjastom zdrowego odżywiania.
Zwróćcie też szczególną uwagę na Zupy Krem, które są
kompozycją warzyw i ziół. Nie zawierają one żadnych substancji dodatkowych, konserwujących czy wzmacniających smak
i barwę. To niskokaloryczne i zdrowe danie gotowe w parę minut.
Idealne również dla osób na diecie bezglutenowej.
Z pewnością dieta bogata w takie wiosenne inspiracje pomoże
Wam zmienić swoje nawyki żywieniowe. 
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Użyjmy wyobraźni Winny czy niewinny?
Nasza dieta wcale nie musi być nudna. Myśląc perspektywicznie Moda na dietę bez glutenu trwa w najlepsze. Tymczasem najnowsze
możemy jeden składnik przygotować na kilka kolejnych dni, codziennie badania sugerują, że to nie zawsze gluten może być odpowiedzialny
za niekorzystne objawy związane ze spożyciem „zbóż glutenowych”.
lekko go modyfikując, tak aby powstały nam nowe dania.

Daria Ładocha
Dziennikarka i coach żywieniowy,
miłośniczka zdrowego żywienia
i trener kulinarny

Czy zdrowa dieta może pomóc nam w walce
z chorobami?
Oczywiście, że tak i mówię tutaj z własnego doświadczenia. Moja przygoda ze zdrowym gotowaniem zaczęła się dawno temu. Potrzeba urodziła
się w momencie, kiedy któregoś razu wyniki badań wskazywały zbyt wysoki poziom cukru, inne
parametry również przekraczały normy. W tym
momencie mogę pochwalić się książkowymi wynikami, a osiągnęłam to tylko dzięki odpowiedniej
diecie. Choroby takie jak Hashimoto, cukrzyca typu
drugiego, insulinooporność czy wysoki poziom
cholesterolu da się znacznie lepiej kontrolować
dzięki odpowiedniemu odżywianiu. Dieta zapewnia nam zdrowie, odporność, sprawny metabolizm i przede wszystkim radość życia. Warto więc
budować ją na sezonowych produktach. Uważam, że jeśli coś pojawia się o danej porze roku,
to znaczy, że jest to najodpowiedniejsze dla naszego organizmu.
Nie ukrywasz, że z powodu nietolerancji pokarmowych, zrezygnowałaś z jedzenia glutenu i nabiału. Jak sobie z tym radzisz?
Trzeba sobie przede wszystkim uzmysłowić, że
przez nietolerancje pokarmowe nasz organizm
zamiast budować jego siłę i odporność przez

iosna to idealny czas na porządki,
również te w naszym organizmie.
Długa zima to trudny okres dla naszego zdrowia, a brak dostępu do świeżych produktów nie
wpływa zbawiennie na naszą sylwetkę. Świetnym sposobem, który pozwoli nam na przygotowanie się do sezonu letniego jest dieta
oparta na owocowo-warzywnych sokach. Dzięki
kuracji sokowej nie tylko oczyścisz swój organizm
i stracisz zbędne kilogramy, ale przede wszystkim
odzyskach wewnętrzną równowagę.
Sok Cold Press powstaje z najświeższych owoców
i warzyw w dwóch etapach. Pierwszy polega na
rozdrobnieniu surowych, nieprzetworzonych produktów zimnym, nienagrzewającym się ostrzem.
To ważne, ponieważ niska temperatura pozwala
zachować wszystkie składniki odżywcze. Drugim
etapem jest powolne miażdżenie produktów. Dzięki temu sok wyciskany na zimno oprócz witamin,
składników mineralnych, bogaty jest również w
wrażliwe na wszelkie procesy przetwórcze enzymy

cały czas zwalcza mikrostany zapalne, które pojawiają się w organizmie z powodów przyjęcia
pokarmu, na który nietolerancja wystąpiła. Czas,
który organizm poświęca na walkę odbywa się
kosztem pracy nad metabolizmem, strawienia
posiłków w odpowiedni sposób, zbudowania
odporności, samoistnego oczyszczenia się
z pasożytów. Objawów nietolerancji jest tyle
ile osób borykających się z tym problemem.
To przede wszystkim bóle brzucha, chroniczne zmęczenie, skoki energetyczne, wysypki,
pokrzywki, egzemy, trądzik, biegunki, zaparcia,
częste zachorowania, przewlekły katar, wzdęcia.
Takie objawy dotyczą również osób, które odżywiają się nienagannie. Na szczęście z nietolerancjami możemy sobie poradzić odpowiednią
dietą, ponieważ często występują one czasowo.
Jesteśmy ciągle zabiegani i mamy mało czasu na przebywanie w kuchni. Czy są jakieś
sposoby na pełnowartościową dietę, która
nie będzie czasochłonna?
Należy nauczyć się używać wyobraźni i tego,
aby nasze posiłki spełniały niezbędne funkcje. Każdy produkt możemy przygotować na
tysiące sposobów. Wystarczy tylko zaczerpnąć inspiracji i pamiętać, że komosa ryżowa
z dodatkiem domowego pesto i warzyw, jest
pełnowartościowym posiłkiem, który możemy
zjeść podczas drugiego śniadania czy lunchu.
Jeśli nie mamy czasu weźmy ze sobą pomidor
i mozzarellę, które wspólnie tworzą idealnie
skomponowane danie, na które przygotowanie w domu nie poświęcimy nawet minuty.
Dobra kuchnia tkwi w ziołach i przyprawach,
których zapasy każdy powinien regularnie
uzupełniać w swojej kuchni. Szybkie danie
z dodatkiem ulubionych ziół może zmienić się
w dzieło na poziomie zawodowych kucharzy.
Zacznijmy myśleć perspektywicznie. Możemy
jeden składnik przygotować na kilka kolejnych
dni, codziennie lekko go modyfikując, tak aby
powstały nam nowe dania. 

i antyoksydanty, wykazujące silne właściwości antynowotworowe i przeciwstarzeniowe,
których żyjąc w obecnie bardzo zanieczyszczonym środowisku potrzebujemy
niezwykle dużo.

Jesteś gotowy by wkroczyć
w wiosnę z blaskiem
i energią? Cold Press jest
do tego kluczem!
Dieta sokowa polegająca na wyłączeniu stałych posiłków i piciu jedynie
soków przez wybraną ilość dni, jest
w tej chwili jedną z najmodniejszych
i najpopularniejszych detoksykujących kuracji. Skomponowana przez
dietetyka Natura Cold Press z sezonowych owoców, warzyw, orzechów

nadwrażliwości na gluten (NCNG). W jednym
z randomizowanych badań z podwójnie ślepą próbą, które ukazało się jesienią 2015 roku,
wykazano występowanie objawów ze strony
układu pokarmowego (wzdęcia, bóle brzucha
i jelit), jak również depresji, uczuć mętności
umysłu (tzw. foggy mind) i owrzodzenia ust (aft),
u osób z podejrzeniem nieceliakalnej nadwrażliwości na gluten, po spożyciu kapsułki zawierającej gluten w porównaniu do spożycia placebo.
Małgorzata Desmond
Dietetyk, specjalista medycyny żywienia w Centrum
Medycyny Funkcjonalnej i Stylu Życia UNA MEDICA,
Przewodnicząca Rady Naukowej Fundacji WIEMY CO
JEMY Nauka i Edukacja Społeczna dla Zdrowia

Jak możemy reagować na gluten i pszenicę?
Organizm człowieka może reagować na gluten
lub/i pszenicę na 3 sposoby: alergia na pszenicę,
celiakia oraz nieceliakalna nadwrażliwość na gluten. Uważa się, że alergia na pszenicę występuje
rzadko (dokładnych statystyk jednak brak). Jest
to reakcja na białko pszenicy generowana przez
przeciwciała IgE i wiąże się z objawami podobnymi do innych alergii pokarmowych. Celiakia jest
formą nadreaktywności na gluten generowaną
przez przeciwciała IgG, IgA. Jest to choroba autoimmunologiczna, która skutkuje zniszczeniem
kosmków jelitowych oraz stanem zapalnym jelita. Jej objawy mogą dotyczyć wszystkich organów człowieka, nie tylko układu pokarmowego.
Dotyczy ok. 1% społeczeństwa. Od wielu lat
gastroenterolodzy obserwowali też pacjentów,
którzy wykazywali podobne objawy jak u osób
z celiakią (włączając w to poprawę stanu zdrowia po wykluczeniu glutenu/pszenicy z diety),
jednakże klasyczne zniszczenie kosmków jelitowych u tych pacjentów nie występowało.
Takich pacjentów było znacznie więcej niż
osób chorych na celiakię. Szacuje się, że jest to
ok. 0,6-6% społeczeństwa, ale nadal nie mamy
jednoznacznych kryteriów diagnostycznych.
U takich pacjentów mówimy o nieceliakalnej

Czy to zawsze jest reakcja na gluten?
Okazuje się, że jednak nie wszystkie osoby,
u których wykluczono celiakię, alergię na pszenicę
i które czują się lepiej na diecie bezglutenowej
(która wyklucza pszenicę, żyto, jęczmień, orkisz,
owies), reagują niekorzystnie właśnie na gluten. W zeszłym roku ukazało się inne badanie
z podwójnie ślepą próbą w tzw. układzie naprzemiennym, w którym wszystkim uczestnikom
z podejrzeniem NCNG podawano najpierw gluten
w formie kapsułki (lub innej) a potem placebo (lub
na odwrót). Wykazało ono, że tylko część z tych
osób, które zdecydowanie lepiej się czuły na diecie
bezglutenowej, niekorzystnie reaguje na ponowne wprowadzenie glutenu do diety - 22% badanych. Podejrzewa się, że u wszystkich pozostałych
78% osób inne elementy„zbóż glutenowych”, takie
jak FODMAP (fermentujące oligosacharydy, disacharydy, monosacharydy i poliole) czy inhibitory
trypsyny lub amylazy, są odpowiedzialne za dolegliwości łączone wcześniej z glutenem.
Jakie są ryzyka związane ze stosowaniem
diety bezglutenowej?
Zanim przejdziemy na dietę bezglutenową warto się zdiagnozować, aby na pewno stwierdzić,
że to właśnie gluten jest problemem. Badania
krwi i testy skórne mogą wykluczyć alergię na
pszenicę natomiast badania krwi i biopsja jelita
cienkiego - celiakię. Diagnozy NCNG może wtedy dokonać doświadczony dietetyk lub lekarz.
I tylko wtedy wskazane jest unikanie glutenu. 

i nasion zachęca soczystymi kolorami
i ciekawymi walorami smakowymi.
W zależności od swojego składu,
sprzyja nie tylko naszej urodzie koktajle działają również antystresowo, pobudzają koncentrację i pomagają w odchudzaniu. Na co dzień
nasz organizm większość energii zużywa
na trawienie. Dieta płynna pozwala na odciążenie układu pokarmowego dając wątrobie
i jelitom czas na oczyszczenie, i regenerację.
Detox warto przeprowadzać przez 3-5 dni raz
na miesiąc lub włączyć soki do diety i pić między
posiłkami lub zamiast pierwszego śniadania,
gdyż witaminy i wszystkie składniki odżywcze przyswajają się w naszym organizmie
w 15 minut!
Jesteś gotowy by wkroczyć w wiosnę
z blaskiem i energią? Cold Press jest do tego
kluczem! Więcej informacji znajdziesz na
www.naturacoldpress.pl 
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Pijmy na zdrowie! Niespokojne jelita
Dla naszego zdrowia i samopoczucia szczególnie ważne jest
odpowiednie nawadnianie. Powinniśmy o tym pamiętać każdego
dnia i wypracować w sobie dobre nawyki.

Przyczyny nieswoistych zapaleń jelita nie są znane. Przyjmuje się za
to, że znaczącą rolę w ich powstaniu odgrywają czynniki genetyczne,
immunologiczne i środowiskowe.

powinno mieć wodę zawsze w zasięgu ręki, nawet
w szkole. Ważny jest też przykład rodziców.

Jakie są przyczyny kolejnych nawrotów?
Pozostają one nadal zagadką. Pacjenci dużą rolę przypisują stresom psychicznym, zmianom w sposobie
odżywiania, stosowaniu leków przeciwbólowych
(zwłaszcza niesteroidowych leków przeciwzapalnych), zakażeniom pokarmowym oraz infekcjom
np. górnych dróg oddechowych. Zarówno początek
choroby, jak i przebieg następnych zaostrzeń może
charakteryzować się różnym nasileniem objawów.

Halina Pilonis
Dziennikarz Medonet.pl i Służby Zdrowia

astępowanie wody napojami słodzonymi prowadzi do otyłości, cukrzycy, próchnicy,
zniszczenia szkliwa zębów i nadmiernej pobudliwości. Dlatego zawsze warto wodę mieć
w pobliżu.
Od najmłodszych lat
Polskie dzieci tyją, mają próchnicę, bywają nadpobudliwe. Winne mogą być słodkie napoje gazowane. Wypicie butelki może dostarczyć tyle kalorii co
obiad. A przecież nikt nie rezygnuje z posiłku z powodu wypitej oranżadki. Nawet napoje typu light
powodują wzrost poziomu insuliny we krwi i insulinooporność. Jeśli trudno jest odzwyczaić malca od
słodkich gazowanych napojów, można rozrzedzać
je wodą stopniowo zwiększając jej ilość. Dziecko

Woda do obiadu
Picie wody powinno więc być codziennym nawykiem wszystkich domowników. Spożywanie
jej przed posiłkiem spowoduje, że zjemy mniej,
a po posiłku przywraca poziom insuliny we krwi
i spalania tłuszczów do przedposiłkowych wartości
2 godziny szybciej niż po kalorycznych napojach.
Dlatego woda musi stanowić minimum 60–80%
dziennej dawki płynów. Resztę można uzupełnić
sokami, herbatą oraz kawą. Trzeba pamiętać, że
kwaśne napoje powodują erozję szkliwa będąca
przyczyną nadwrażliwości zębów.

Prezes Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób
z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”

Podstępne odwodnienie
Wodę musimy pić nawet, jeśli nie czujemy pragnienia, bo pojawia się ono dopiero, gdy organizm
jest już odwodniony w 2%, a zagraża to naszemu
zdrowiu i życiu. Osłabia i może prowadzić do utraty
przytomności. Już jednoprocentowe przyspiesza
pracę serca o 5 uderzeń. Szkodzi też całemu układowi moczowemu. Człowiek wydala wodę w postaci
moczu - ok. 1500 ml, potu - ok. 900 ml, oddychając
- ok. 400 ml, z kałem - ok. 100 ml oraz przez łzy.
Dlatego niedobór trzeba uzupełniać. Zgodnie
z normami Instytutu Żywności i Żywienia osoby
dorosłe powinny pić 2-2,5 l wody dziennie. Pokarmy
dostarczają jej 20%, przy diecie bogatej w warzywa
i owoce - 500-1000 ml. Pozostałą ilość trzeba wypić. 

Czym jest wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG)?
Jest to przewlekłe nieswoiste zapalenie jelita grubego, zaliczane do chorób z autoagresji, czyli takich w
których organizm, z niewiadomych przyczyn, atakuje własne tkanki lub narządy. Zapalaniem zawsze
objęta jest odbytnica, u około połowy pacjentów
odbytnica i esica, a u 20% całe jelito grube. Stan
zapalny jelita grubego ograniczony jest do błony
śluzowej, zaś pozostałe warstwy ściany jelita pozostają niezmienione. Zachorować można w każdym
wieku, ale najczęściej zapadają na nie ludzie młodzi,
a ostatnio niestety coraz częściej dzieci. Choroba
przebiega w postaci ostrych rzutów przedzielonych
okresami remisji, gdy objawy choroby nie występują.

Agnieszka Gołębiewska

Czym one się charakteryzują?
Pierwszym, a zarazem najczęstszym objawem
jest biegunka z domieszką śluzu lub śluzu
z krwią. Pojawiać się mogą również kurczowe
bóle brzucha oraz uczucie parcia na stolec, przyspieszona perystaltyka. Łagodna postać choroby
charakteryzuje się dobrą odpowiedzią na leczenie. Stan ogólny większości pacjentów jest dobry, a objawy ograniczają się do wspomnianych
już powyżej i zwykle nie towarzyszą im objawy
ogólne. Bóle zlokalizowane są najczęściej w podbrzuszu lub okolicy lewego dołu biodrowego.
Bardzo podobne sygnały może dawać zespół jelita
drażliwego (IBS), który jest chorobą czynnościową.
Nie towarzyszy mu zapalenie, a w stolcu nie pojawia się krew. W umiarkowanej postaci choroby
(ok. 30% pacjentów) do wymienionych powyżej
dochodzą objawy ogólne takie jak brak apetytu,
utrata masy ciała, stany podgorączkowe lub niedokrwistość. W ciężkim rzucie choroby liczba stolców
może przekraczać 20 na dobę. 

Żywienie dla zdrowia – teraz i w przyszłości
Prawidłowe żywienie w 1000 pierwszych dni życia dziecka ma ogromny wpływ na jego rozwój, funkcjonowanie oraz zdrowie – teraz i w przyszłości.
To od decyzji rodziców zależą przyszłe nawyki żywieniowe i preferencje smakowe niemowlęcia. Dlatego odpowiednia edukacja opiekunów i dobre
przykłady przez nich dawane są kluczowe dla budowania pozytywnych postaw żywieniowych u najmłodszych, które zaowocują w całym ich życiu.

Anna Sobolewska
Specjalista ds. Żywienia,
edukacyjny program
„1000 pierwszych dni dla zdrowia”

la każdego człowieka codzienne posiłki
powinny być nie tylko przyjemnością, ale
także dostarczać niezbędnych składników
pokarmowych. Prawidłowy sposób żywienia
na każdym etapie życia to również najlepsza
profilaktyka wielu chorób. Właśnie dlatego
eksperci zwracają uwagę, że błędy żywieniowe
w trakcie 1000 pierwszych dni dziecka, okresie
od poczęcia przez pierwsze lata życia, mogą
przynieść negatywne skutki zdrowotne, również w dorosłym życiu. Dlaczego to tak istotne? To właśnie wtedy najintensywniej rośnie
i rozwija się młody organizm, a żywienie
w tym czasie ma kluczowe znaczenie dla zdrowia i funkcjonowania dziecka, a później doro-

słego. W tym okresie rodzice podejmują ważne
decyzje żywieniowe dotyczące komponowania
jadłospisu w czasie ciąży, diety mamy w okresie
karmieniem piersią, właściwego rozszerzenia
diety i żywienia dziecka po 1. roku życia. Zagubieni opiekunowie często otrzymują sprzeczne
i niewłaściwe wskazówki, przez co pojawiają się trudności w żywieniu najmłodszych.
W efekcie właśnie podczas 1000 pierwszych
dni życia dziecka popełnianych jest najwięcej
błędów żywieniowych, których skutki widoczne są nie tylko w pierwszych latach życia, ale
także w późniejszym okresie.
Kluczowe obszary, które można poprawić
Wyniki badania „Kompleksowa ocena sposobu
żywienia dzieci w wieku od 5. do 36. miesiąca
życia”, przeprowadzonego przez Instytut Matki
i Dziecka w Warszawie, a zainicjowanego przez
Fundację NUTRICIA wskazują, że trudności
pojawiają się już na etapie karmienia piersią.
Światowa Organizacja Zdrowia zaleca wyłączne karmienie piersią w pierwszym półroczu życia dziecka. Niestety, tylko 54% polskich mam
karmi piersią przynajmniej do 6. miesiąca życia
dziecka. Niemal 2/3 rodziców w Polsce rozszerza dietę dziecka zbyt wcześnie (przed 5. miesiącem życia), czyli niezgodnie z zaleceniami
ekspertów. Rozszerzenie diety w odpowiednim
czasie, czyli nie wcześniej niż po ukończeniu

przez dziecko 17. tygodnia życia i nie później
niż w 26. tygodniu, ma ogromne znaczenie dla
jego prawidłowego rozwoju. Komponowanie
diety dziecka w drugim roku życia, jak pokazały wyniki badania, również jest wyzwaniem.
Aż 88% dzieci po 1. roku życia otrzymuje za
mało warzyw, 83% – posiłki dosalane, a 75%
za dużo cukru.
„Dostarczenie odpowiednich składników odżywczych na tych etapach jest bardzo istotne,
ponieważ jest to okres najintensywniejszego
rozwoju w życiu człowieka. To właśnie wtedy
najintensywniej rozwija się mózg, układ pokarmowy, układ kostny, programuje się metabolizm, a także układ odpornościowy. Właściwe
żywienie w tym okresie zapewnia zarówno
prawidłowy wzrost i optymalny stan zasobów,
jak i harmonijny rozwój oraz funkcjonowanie
mózgu, dzięki czemu dziecko lepiej wykorzysta swój potencjał intelektualny” – zaznacza
prof. dr hab. n. med. Piotr Socha, zastępca Kierownika Oddziału Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii Instytutu
„Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.
Siła edukacji
Jak pokazało badanie, 32% dzieci w wieku
5-36 miesięcy ma nieprawidłową masę ciała.
Co więcej, u niemowląt i dzieci po 1. roku życia
występują niedobory witaminy D, a także wap-

nia. Jak zaznacza prof. dr hab. n. med. Hanna
Szajewska, kierownik Kliniki Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – „W ciągu
pierwszych lat życia dziecka jego zapotrzebowanie na składniki odżywcze zmienia się i jest inne niż
u dorosłych. Nie wszyscy rodzice zdają sobie
z tego sprawę i nie zawsze mają dostęp do aktualnych, wiarygodnych zaleceń żywieniowych”.
Z tego powodu tak ważne są programy z zakresu
edukacji żywieniowej, które w znacznym stopniu
wpływają na świadomość rodziców i poprawę
żywienia dzieci. Pozytywną informacją jest, że
67% pytanych w badaniu rodziców deklaruje znajomość idei 1000 pierwszych dni życia
dziecka i znaczenia żywienia w tym czasie. Szerokie działania edukacyjne w zakresie sposobu
żywienia kobiet w ciąży, karmiących piersią,
niemowląt i małych dzieci już przynoszą poprawę, a prowadzone są np. w ramach programu
„1000 pierwszych dni dla zdrowia”. Oparty jest on
na poradach i komentarzach wiarygodnych ekspertów w dziedzinie medycyny i żywienia dziecka, a dzięki bogatemu i przejrzystemu przekazowi
pozwala szerzej spojrzeć na rolę diety i bezpieczeństwa pożywienia w pierwszym okresie życia.
Więcej informacji na temat prawidłowego żywienia kobiet w ciąży, kobiet karmiących piersią
oraz najmłodszych dzieci znaleźć można na stronie edukacyjnego programu „1000 pierwszych
dni dla zdrowia” www.1000dni.pl 

