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Coraz częściej mówi się o równowadze 
kwasowo-zasadowej i o elektrolitach, dzięki 
którym można ją osiągnąć. Elektrolity to jo-
ny soli dodatnio lub ujemnie naładowane. 
Ich niedobór lub nadmiar może bardzo po-
gorszyć stan naszego zdrowia. Dwa elektro-
lity, które można wyróżnić jako jedne z naj-
ważniejszych, to: sód i potas.

Sód jest głównym pierwiastkiem ze-
wnątrzkomórkowym, który ma wiele istot-
nych funkcji:
1.  reguluje gospodarkę wodną organizmu;
2.  razem z potasem tworzy różnice stężeń po 

obu stronach błony komórkowej, umożli-
wiając powstanie potencjału błonowego, 
co z kolei wpływa na:

 a.  przekaźnictwo nerwowe, prawidłowe 
funkcjonowanie układu nerwowego 
i mózgu,

 b.  pracę mięśni, czyli wykonywanie skur-
czów i rozkurczów komórek nerwo-
wych;

2.  umożliwia transport aminokwasów i wę-
glowodanów do tkanek;

3.  zwiększa wydzielanie soków trawiennych.
Sód jest powszechnie obecny w naszej 

diecie w postaci dobrze nam znanej – NaCl 
– soli kuchennej. Dodajemy ją dla smaku do 
potraw lub dla konserwacji. Czasem jednak 
zdarza się, że jest go za mało.

Hiponatremia – niedobór sodu – może 
być spowodowana przez: wzmożoną potli-
wość, biegunki, wymioty, dysfunkcję nerek 
i kory nadnerczy (choroba Addisona), niedo-
czynność tarczycy, marskość wątroby. 
Wzmagać niedobór może jednoczesne uzu-
pełnianie płynów w upalne dni, kiedy jest 
najwyższa potliwość, napojami bez elektro-
litów (np. herbatą).

Objawami hiponatremii są:
• zaburzenia pracy serca,

• nudności i wymioty,
• bóle głowy,
•  drażliwość, zaburzenia snu, utrata ape-

tytu i łaknienia,
•  szybka męczliwość, skurcze i drgawki 

mięśni,
•  w skrajnych przypadkach może skoń-

czyć się utratą przytomności.
Ponieważ coraz częściej kupujemy goto-

we produkty bogate w sód lub sami lubimy 
dobrze posolone potrawy, nadmiar sodu 
w organizmie – hipernatremia – jest dużo 
częściej spotykana. Skutki nadmiaru sodu 
w organizmie to:

•  zwiększone ciśnienie tętnicze krwi (pod-
wyższa prawdopodobieństwo udaru),

•  obrzęki kończyn dolnych – spowodo-
wane przewodnieniem komórek,

•  wzmożona pobudliwość nerwowa i na-
pięcie mięśni.

Potas jest głównym pierwiastkiem we-
wnątrzkomórkowy, więc znajduje się po dru-
giej stronie błony komórkowej niż sód. A je-
go funkcje to:
1.  tak jak sód umożliwia powstanie poten-

cjału błonowego i reguluje gospodarkę 
wodną;

2.  kontroluje skurcze i pracę mięśni (w tym 
mięśnia sercowego);

3.  bierze udział w przewodnictwie nerwo-
wym;

4.  odpowiada za utrzymanie równowagi 
kwasowo-zasadowej;

5.  reguluje pH wewnątrz komórki i ciśnie-
nie osmotyczne w niej panujące;

6.  aktywuje wiele enzymów komórkowych;
7.  pobudza wydzielanie insuliny.

Potas powszechnie występuje we wsyst-
kim, co jemy, a w szczególności w mięsach, 
rybach, warzywach (np. w ziemniakach, wa-
rzywach liściastych), owocach (w szczególno-

ści w suszonych), mleku oraz orzechach. 
Lecz niezbilansowana dieta i różne przeciw-
ności losu mogą doprowadzić do tego, że 
w organizmie będzie nieodpowiednia jego 
ilość.

Niedobór potasu może występować 
u pacjentów z chorobami sercowo-naczynio-
wymi, np. z nadciśnieniem, oraz tych, którzy 
stosują środki moczopędne oraz leki naser-
cowe. Przy intensywnych wymiotach lub bie-
gunkach, rozległych oparzeniach, masyw-
nych krwotokach, zatruciach pokarmowych 
lub przy przewlekłych chorobach jelit nie 
będziemy mieli optymalnej ilości potasu 
w organizmie.

Objawy niedoboru potasu:
•  zaburzenia rytmu serca,
•  osłabienie mięśni,
•  wzrost ciśnienia tętniczego krwi,
•  obrzęki kończyn dolnych,
•  chroniczne zmęczenie,
•  zdenerwowanie.
Potasu zawartego w produktach spo-

żywczych nie można przedawkować, dlatego 
nadmiar potasu zdarza się bardzo rzadko. 
Hiperkaliemię spotyka się najczęściej u osób 
z zaawansowanymi chorobami nerek, niedo-
borami hormonu nadnerczy – aldosteronu, 
cukrzycą typu 1 lub nieprawidłowo suple-
mentujących tym pierwiastkiem.

Objawy hiperkaliemii:
•  zwolnienie akcji serca,
•  spadek siły mięśniowej,
•  mrowienie, drętwienie kończyn,
•  ogólne złe samopoczucie.

Łatwo dojść tutaj do konkluzji: trzeba 
zawsze dbać o dobre nawodnienie, pełne 
minerałów, i uważać na sztucznie przypra-
wiane produkty. Trzeba patrzeć sobie na 
ręce, co wkładają do ust, aby jak najdłużej 
być pięknym i zdrowym.

Elektromagia w naszym ciele 

SÓD i POTAS
Pracę linoskoczka można porównać do ludzkiego życia. On – szuka równowagi 
mimo grawitacji, nieprzychylnych wiatrów, drgającej liny – chce utrzymać się, 
aby nie spaść. Tak każdy z nas balansuje nad przepaścią, uważając na spożywane 
produkty, podejmując aktywność fizyczną, żeby pozostać zdrowym.
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Jesień wita nas pięknymi kolorami, chłod-
nymi porankami i wieczorami spędzony-
mi z rodziną i przyjaciółmi. 

Jesienna aura nie sprzyja optymistyczne-
mu nastawieniu do życia. Dodatkowo niedo-
statek słońca a w konsekwencji również wi-
taminy D, powoduje spadek energii. Desz-
czowe i chłodne dni to czas zwiększonego 
ryzyka infekcji wirusowych i bakteryjnych. 
Niestety najbliższe miesiące nie będą dla nas 
łatwe. Nadeszła więc pora, by aktywnie za-
dbać o siebie i swoje zdrowie!

Początek jesieni to czas zmian w przyro-
dzie, oraz w naszym ogólnym samopoczuciu. 
Czujemy się zmęczeni, apatyczni, ospali, częs-
to męczy nas nieustanny katar i kaszel. Jed-
nak zamiast biec do apteki po lekarstwa, war-
to zaufać naturze i postawić na odpowiednią 
profilaktykę. To ona stanie się orężem w wal-
ce z pierwszymi oznakami choroby. 

Wraz z nadejściem jesieni znacząco spada 
odporność naszego organizmu. Skoki ciśnienia 
atmosferycznego, spadki temperatury, zimny 
wiatr sprzyjają przechłodzeniu naszego orga-
nizmu. Potrzebuje on wówczas nawet miesią-
ca, by przyzwyczaić się do nowych warunków 
pogodowych. Skutkuje to brakiem energii 
i chęci do działania, które mogą być jednymi 
z pierwszych objawów stanów depresyjnych.

Jesienią dobrze jest znaleźć chwilę na 
ruch, bowiem wysiłek fizyczny jest nie-
zbędny dla naszego zdrowia. Chociaż pogo-
da za oknem może nie zachęcać do wyjścia 
z domu, dobrze jest zrobić jej na przekór 
i jak najwięcej spacerować. Poza tym szkoda 
siedzieć w domu, gdy na zewnątrz jest cho-
ciaż trochę ładnie, bo takich dni będzie teraz 
coraz mniej. 

Markowa Apteka zdaje sobie sprawę z te-
go, że wielu z nas potrzebuje motywacji oraz 
dobrej energii, które umożliwią nam prze-
trwanie jesieni oraz nadchodzącej zimy. Dla-
tego też w październikowym wydaniu ma-
gazynu znajdziecie Państwo wiele cennych 
wskazówek oraz ciekawych informacji, któ-
re będą źródłem nie tylko rozrywki i odpręże-
nia po długim i wyczerpującym dniu w pracy 
ale również doskonałym źródłem wiedzy.

W tym miesiącu zaprosiliśmy do rozmo-
wy doktor Violettę Zaleską, która udzieliła 
nam wywiadu na temat różnic pomiędzy 
alergią a nietolerancją pokarmową. Dzięki 

tej fascynującej rozmowie dowiedzieliśmy się 
wiele na temat odżywiania, objawów alergii, 
chorób przewlekłych. Wywiad zawiera rów-
nież wiele cennych porad i wskazówek diete-
tycznych, które okażą się niezwykle przydat-
ne szczególnie w okresie jesienno-zimowym.

Chwilę swojego cennego czasu poświe-
ciła nam również doktor Agnieszka Gliwa, 
która jest specjalistą w dziedzinie endokry-
nologii. W trakcie rozmowy dowiedzieliśmy  
się, że jesteśmy w stanie kontrolować włas-
ne zdrowie, wygląd oraz samopoczucie.

Zespół metaboliczny to poważne schorze-
nie, które do niedawna było opisywane wy-
łącznie w odniesieniu do dorosłej części na-
szej populacji. To zespół czynników, które 
zwiększają ryzyko zachorowania na choroby 
sercowo-naczyniowe. Okazuje się, że może 
mieć on swoje podłoże w zaburzeniach wy-
stępujących już w dzieciństwie. Liczba oty-
łych dzieci wciąż wzrasta. Wraz z tą tendencją 
stwierdza się u nich dyslipidemię, nadciśnie-
nie tętnicze i zaburzenia tolerancji glukozy. 
Wszystkie te elementy wchodzą w skład ze-
społu metabolicznego.

Doktor Gliwa podzieliła się z nami swoją 
wiedzą na temat zespołu metabolicznego, 
jego objawów oraz metod leczenia i zapobie-
gania komplikacjom tego schorzenia.

W październikowym wydaniu Markowe-
go Magazynu nie zabrakło również artykułów 
na temat witamin, mikroelementów, makroe-
lementów, ziół oraz suplementów diety.

Redakcja magazynu nie zapomniała do-
dać kilku słów na temat ostropestu oraz jego 
roli w życiu każdego z nas. Wiele badań na-
ukowych potwierdziło, że owoce ostropestu 
plamistego zawierają sylimarynę, która chroni 
komórki wątrobowe przed toksycznym działa-
niem czynników chemicznych, bakteryjnych 
i wirusowych. Podstawowy składnik sylimaryny 
– sylibina chroni wątrobę uszczelniając błony 
komórkowe co utrudnia przenikanie toksyn.

Podstawą zdrowia jest zbilansowana die-
ta. Procesy trawienne, które zachodzą w na-
szym organizmie, są niezwykle skomplikowane 
i wymagają wielu substancji, enzymów oraz 
cząsteczek pracujących efektywnie i szybko.

W związku z tym, że na proces trawienia 
wpływa szeroka gama czynników, uznaliśmy, 
że warto wspomnieć o produktach wspoma-
gających procesy metaboliczne w naszych 
organizmach.

Dlatego też nie zwlekajcie, tylko zabierz-
cie się do lektury Markowego Poradnika, 
w którym znajdziecie ciekawe informacje na 
temat enzymów oraz probiotyków.

Na zakończenie proponujemy Państwu 
lekturę wywiadu z muzykiem jazzowym 
Krzysztofem Medyną.

Krzysztof Medyna talent muzyczny prze-
jawiał od dziecka. Wychowywał się w rodzi-
nie o wieloletnich tradycjach muzycznych. 
Jego dziadek, Aleksander Szwarc, był dyrygen-
tem Reprezentacyjnej Orkiestry Wojska Pol-
skiego. Matka studiowała pianistykę w Kon-
serwatorium Warszawskim (Wyższa Szkoła 
Muzyczna im. F. Chopina) jednak nie ukoń-
czyła studiów ze względu na wybuch wojny.

Medyna początkowo uczył się gry na forte-
pianie potem na klarnecie. Dość szybko zaintere-
sował się jazzem. Arkana tej muzyki, jak więk-
szość jego pokolenia, zgłębiał dzięki słynnym 
audycjom radiowym Willisa Conovera, Voice of 
America Jazz Hour. Warsztatu muzycznego uczył 
się od grona szczecińskich muzyków jazzowych.

Czujemy się niezwykle zaszczyceni możli-
wością przeprowadzenia rozmowy z polsko-
-amerykańską legendą muzyki jazzowej. Wy-
wiad z Krzysztofem Medyną znajdziecie Pań-
stwo na stronie piętnastej.

Kolejne wydanie Markowego Magazynu 
jest pełne ciekawych i przydatnych informacji, 
które przydadzą się każdemu z Was.

Załoga Markowej Apteki chciałaby Państwu 
podziękować za zaangażowanie oraz zaufanie 
jakim nas obdarzyliście.

Zapraszamy do lektury!

Apteka  
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►  Pani Doktor, czym jest nietolerancja 
pokarmowa?

Nietolerancja pokarmowa jest to przy-
padłość, na którą cierpi bardzo wiele osób. 
Często bywa mylona z alergią pokarmową 
lub celiakią (tzw. chorobą trzewną o podłożu 
immunologicznym, polegającą na stałej i sil-
nej nietolerancji glutenu), dlatego nie za-
wsze jest łatwa do rozpoznania.

Nietolerancja pokarmowa zaliczana jest do 
chorób cywilizacyjnych. Jej rozwój spowodo-
wany jest coraz częstszym zastosowaniem 
środków chemicznych w produkcji żywności. 
Nadwrażliwość na niektóre pokarmy jest naj-
częściej nabyta, pojawia się u osób w różnym 
wieku i ma związek z częstym przyjmowaniem 
antybiotyków i leków przeciwzapalnych.

Wyróżnia się dwa typy nietolerancji pokar-
mowej: immunologiczna i nieimmunologiczna.

Nietolerancja pokarmowa nieimmunolo-
giczna ma związek z nadwrażliwością organi-
zmu na pewne produkty spożywcze lub 
składniki pokarmowe. Jednym z najbardziej 
znanych przykładów nieimmunologicznej nie-
tolerancji pokarmowej jest nietolerancja lak-
tozy i fruktozy. Po spożyciu pokarmu zawie-
rającego laktozę, pacjenci odczuwają nieprzy-
jemne objawy, takie jak biegunka, zaparcia, 
wzdęcia, nudności itd. Objawy pojawiają się 

natychmiast, co czyni proces diagnostyczny 
łatwiejszym i bardziej efektywnym.

Wydaje się, że nietolerancja pokarmowa 
pochodzenia immunologicznego jest związana 
z produkcją uczulonych limfocytów i przeciw-
ciał typu IgG, które pod wpływem reakcji na 
pokarm atakują zdrowe tkanki organizmu. 
Stan zapalny wywołany upośledzeniem ukła-
du odpornościowego może uaktywnić się na-
wet po kilku dniach od zjedzenia produktu 
wywołującego nietolerancję, dlatego też ta 
dolegliwość jest niezwykle trudna do zdiagno-
zowania. Pacjenci bardzo często nie są w sta-
nie określić zależności pomiędzy spożyciem 
pokarmu a konkretnym objawem, dlatego też 
niezbędny jest długi proces diagnostyczny. 

►  Jakie są objawy nietolerancji pokar-
mowej i jak się tę przypadłość diagnozuje?

Objawy nietolerancji pokarmowej są nie-
specyficzne, występują w różnych odstępach 
czasu oraz z różnym nasileniem.

Osoby zmagające się z nietolerancją po-
karmową zmagają się między innymi z ogól-
nym osłabieniem, zmęczeniem, brakiem kon-
centracji, zaburzeniami w  funkcjonowaniu 
jelit (biegunki, wymioty, zaparcia), zmianami 
skórnymi. Dodatkowo, możemy się spodzie-
wać bólów głowy, ciągłych zmian apetytu 
oraz wielu innych niespecyficznych objawów.

Przypadłości o  podłożu immunologicz-
nym towarzyszyć mogą migreny, zespół jeli-
ta drażliwego lub fibromialgia, charakteryzu-
jąca się dolegliwościami bólowymi w obrę-
bie układu ruchowego – bez uchwytnych 
zmian chorobowych.

Podstawą rozpoznawania nietolerancji po-
karmowej jest dokładnie przeprowadzony wy-
wiad dotyczący okoliczności występowania 
określonych objawów i porównanie ich wystę-
powania ze spożywaniem konkretnych pokar-
mów. Stosowane są także diety eliminacyjne, 
polegające na powstrzymaniu się od spożywa-
nia pokarmu podejrzanego o wywoływanie do-
legliwości. Ich ustąpienie po wykluczeniu kon-
kretnego składnika pokarmowego potwierdza 
nietolerancję. Innym narzędziem diagnostycz-
nym są testy prowokacyjne, w których podaje 
się potencjalnie uczulający pokarm i obserwuje 
pojawianie się objawów. Ze względu na charak-
ter nietolerancji pokarmowej i dużą ilość skład-
ników, które mogą wywoływać niepożądane 
reakcje, w diagnostyce wykorzystuje się także 
specjalistyczne testy z krwi.

Nietolerancje laktozy diagnozuje się głów-
nie dietą eliminacyjną. Dodatkowo można za-
stosować tzw. wodorowy test oddechowy, test 
pH kału, badanie stężenia glukozy we krwi po 
spożyciu laktozy oraz testy genetyczne.

C I E K A W E  R O Z M O W Y

RÓŻNICA między  
alergią a nietolerancją 
pokarmową

Rozmowa z dr Violettą Zaleską, specjalistą w dziedzinie alergii 

 Dieta bezglutenowa? Uczulenie na pokarmy? Nietolerancja pokarmowa? Każdy z nas słyszał o tych jednostkach 
chorobowych, jednak niejednokrotnie nie jesteśmy w stanie odróżnić jednej przypadłości od drugiej. Wszystkie mają 
związek z jedzeniem i nadwrażliwością organizmu na pewne składniki, a objawiają się niedoborem witamin, proble-
mami skórnymi oraz jelitowymi…

Zagadnienia te są jednak bardzo istotne i brak odpowiedniej diagnozy może doprowadzić do przykrych konsekwen-
cji, nie wspominając o znacznie obniżonej jakości życia. 

W związku z tym, że jest to problem bardzo powszechny, postanowiliśmy zaprosić do rozmowy doktor Zaleską. 
Podzieliła się ona z nami wiedzą na ten niezwykle ciekawy temat oraz udzieliła niezbędnych porad.
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W razie dodatkowych pytań prosimy 
o kontakt z naszym ekspertem:

Dr Violetta Zaleska, MD
Allergy & Immunology

134 Greenpoint Avenue 
Brooklyn, NY 11222 
tel: 718-349-6160 
fax: 718-349-617

►  Jak leczy się nietolerancję pokar-
mową?

Leczenie nietolerancji pokarmowej pole-
ga na stosowaniu diety eliminacyjnej i elimi-
nacyjno-rotacyjnej.

Dieta eliminacyjna jest podstawą lecze-
nia nietolerancji nieimmunologicznej (nieto-
lerancji laktozy), natomiast dieta eliminacyj-
no-rotacyjna jest stosowana w  przypadku 
nietolerancji immunologicznej wywołanej 
przeciwciałami.

Warto jednak zauważyć, że nadwrażli-
wość immunologiczna na pokarm, której 
geneza związana jest z formowaniem prze-
ciwciał, jest w dalszym ciągu mało zrozumia-
łą jednostką chorobową, podlegającą wielu 
badaniom i zmianom.

Mimo istnienia wielu prac naukowych na 
ten temat, immunologiczna alergia pokar-
mowa pozostaje zagadką z punktu widzenia 
medycyny praktycznej. 

►  Jak objawia się alergia pokarmowa 
i jak się tę przypadłość diagnozuje?

Alergia pokarmowa to nieprawidłowa 
reakcja układu immunologicznego. Alerge-
nem w alergii pokarmowej jest składnik die-
ty, objawy alergii pokarmowej występują po 
jego spożyciu.

Alergia pokarmowa nie ma nic wspólnego 
z immunologiczną nietolerancją pokarmową. 
W tym przypadku mamy do czynienia ze ści-
śle określoną jednostką chorobową, która 
występuje w praktyce medycznej od wielu lat.

Podstawą procesu chorobowego jest 
nieprawidłowa reakcja układu immunolo-
gicznego. W skrócie – układ immunologicz-
ny produkuje przeciwciała IgE przeciwko 
składnikom pokarmowym, które zwykle nie 
stanowią zagrożenia dla organizmu. Gene-
za tej choroby jest identyczna z alergiami 
środowiskowymi czy uczuleniem na jad 
pszczół.

Czas pomiędzy spożyciem alergenu a wy-
stąpieniem objawów bywa różny – objawy 
alergii mogą wystąpić od kilku sekund do na-
wet kilku godzin po spożyciu alergenu. Z tego 
powodu wykrycie alergenu w przebiegu aler-
gii pokarmowej nie jest zadaniem łatwym.

Objawy alergii pokarmowej są różnorod-
ne. Do typowych zalicza się: swędzenie jamy 
ustnej, pokrzywki, obrzęk ust i gardła, dusz-
ności, nudności i  wymioty. Najłatwiej po-
dzielić objawy ze względu na narządy i ukła-
dy, których dotyczą:

•  układ pokarmowy (biegunka, wymioty, 
ostry ból brzucha);

•  układ nerwowy (bóle głowy, zaburze-
nia przytomności);

•  układ sercowo-naczyniowy (spadek ciś-
nienia);

•  układ oddechowy (katar, astma oskrze-
lowa).

Dodatkowo obserwuje się zmiany skórne 
(swędzenie i zaczerwienienie skóry).

Groźnym powikłaniem alergii pokarmowej 
może być wstrząs anafilaktyczny, czyli gwał-
towna i bardzo szybko postępująca, zagrażają-
ca życiu reakcja na alergen. Objawy wstrząsu 
anafilaktycznego to m.in.: duszność, świszczą-
cy oddech, bóle brzucha, bardzo niskie ciśnie-
nie tętnicze, przyspieszony rytm serca, zaczer-
wienienie twarzy oraz różne zmiany skórne.

Wstrząs anafilaktyczny jest tzw. stanem 
nagłym, który wymaga natychmiastowej in-
terwencji lekarskiej, czyli podania epinefryny 
lub zastosowania intubacji, jeśli pacjent ma 
bardzo zaawansowane problemy z oddycha-
niem i niski poziom tlenu we krwi. 

►  Czym jest celiakia i jakie są objawy 
tej choroby?

Celiakia jest chorobą genetyczną. Jest to 
choroba przewlekła, która może prowadzić 
do bardzo poważnych konsekwencji. Jej isto-
tą jest nietolerancja glutenu, a dokładniej 
mówiąc składnika glutenu – gliadyny. Nasz 
organizm nie jest w stanie przetworzyć tego 
składnika w  związku z  agresywną reakcją 
immunologiczną. Po pojawieniu się glutenu 
w naszym organizmie, układ odpornościowy 
wytwarza liczne przeciwciała (IgA i IgE), któ-
re nie tylko „atakują” cząsteczki glutenu, ale 
również komórki naszego organizmu.

Konsekwencją tej choroby jest zniszczo-
na bariera pomiędzy jelitem a krwią. Nabło-
nek jelita ulega spłaszczeniu i zniekształce-
niu, w  wyniku czego mamy problemy 
z  wchłanianiem niezbędnych substancji – 
tłuszczów, witamin rozpuszczalnych w tłusz-
czach (ADEK), żelaza czy kwasu foliowego.

Proces chorobowy prowadzi do wynisz-
czenia organizmu, utraty wagi i  przewle-
kłych biegunek lub zahamowania rozwoju, 
jeśli choroba dotyczy dziecka.

Dzieci powyżej trzeciego roku życia, któ-
re chorują na celiakię, mają zazwyczaj typo-
we objawy, takie jak: biegunki, wymioty, 
wzdęcia, jak również charakterystyczną po-
stawą ciała – powiększony, wydęty brzuch, 
opuszczone pośladki i  ramiona. Poza tym 
wolniej rosną i  często cierpią na karłowa-
tość. Nietolerancja glutenu objawia się 
u  dzieci także poprzez rozdrażnienie lub 
brak apetytu. W  przypadku niemowlaków 
celiakia najczęściej wywołuje wymioty i bie-
gunki o  bardzo intensywnym nieprzyjem-
nym zapachu. Co ważne, objawy somatycz-

ne oraz gastryczne zazwyczaj występują 
u dzieci bezpośrednio po spożyciu glutenu. 
Ustępują w momencie wprowadzenia diety 
bezglutenowej.

Chorobę tę diagnozuje się na podstawie 
historii, wywiadu z pacjentem, badania krwi 
(obecność przeciwciał przeciw gliadynie 
i transglutaminazie) oraz badania endosko-
powego (ukazania naruszonego nabłonka 
jelitowego oraz spłaszczenia kosmków jeli-
towych).

►  Leczenie celiakii. Których składni-
ków pokarmowych należy unikać?

Celiakia wymaga stosowania przez całe 
życie diety bezglutenowej. W przypadku jej 
nieprzestrzegania lub nieświadomego spo-
żywania produktów zawierających nawet 
znikome ilości glutenu, może dojść do pogłę-
biającego się wyniszczenia organizmu, 
a w niektórych przypadkach do powstania 
nowotworów, np. chłoniaka jelitowego.

Produkty zawierające gluten to przede 
wszystkim środki spożywcze wyprodukowa-
ne na bazie pszenicy, jęczmienia, żyta i owsa. 
Są to mąki, płatki zbożowe oraz kasze. Należy 
jednak pamiętać, że bardzo wiele produktów 
spożywczych zawiera gluten, pomimo braku 
zawartości wymienionych zbóż. Gluten jest 
bardzo często dodawany do produktów spo-
żywczych jako środek spulchniający lub sma-
kowy, dlatego też osoba chorująca na celiakię 
powinna zwrócić szczególną uwagę na ety-
kiety umieszczone na opakowaniach.

Podstawą diety bezglutenowej są pro-
dukty otrzymywane z ryżu, kukurydzy, pro-
sa, gryki, amarantusa oraz komosy ryżowej. 
Oczywiście surowce te mogą również ulec 
zanieczyszczeniu glutenem podczas pro-
dukcji lub transportu, co stwarza poważne 
problemy dla osób będących na diecie bez-
glutenowej.

Dieta bezglutenowa stosowana przez 
długi czas może doprowadzić do niedobo-
rów dietetycznych, dlatego też należy za-
sięgnąć porady lekarza lub dietetyka przed 
wprowadzeniem drastycznych, a jednak nie-
zbędnych zmian w jadłospisie.
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Sylibium marianum (łac.) – ostropest pla-
misty to roślina z rodziny astrowatych, 
rozpowszechniona na całym świecie, o licz-
nych prozdrowotnych właściwościach, spo-
śród których najważaniejsze są te związa-
ne z wątrobą.

FUNKCJE WĄTROBY
To właśnie wątroba jest największym narzą-
dem w ludzkim organizmie, odpowiada za 
gospodarkę węglowodanową (wytwarzanie, 
magazynowanie glukozy) oraz tłuszczową 
(synteza cholesterolu, lipoprotein, fospolipi-
dów). Do podstawowych funkcji należy de-
toksykacja licznych substancji, w tym meta-
bolizm alkoholu oraz leków. Narząd ten odpo-
wiada także za magazynowanie witaminy D. 
Duża ilość przyjmowanych leków, szczególnie 
tych silnie działających, alkohol spożywany 
w nadmiernej ilości, choroba nowotworowa 
to tylko jedne z czynników przyczyniających 
się do osłabienia kondycji wątroby.

SYLIMARYNA
Za działanie ostropestu odpowiada obecny 
głównie w owocni kompleks flawonoligna-
nów zwany sylimaryną, na który składają 
się: sylibina, sylibinina, sylichrystyna oraz 
sylidionina. Skuteczność flawonolignanów 
udowniono w licznych badaniach, a ich an-
tyhepatotoksyczne oraz hepatoprotekcyjne 
właściwości wykorzystywane są w wielu le-
kach oraz suplementach diety. Flawonolig-
nany stabilizują membrany hepatocytów 

(komórki, z których zbudowana jest wątro-
ba) i hamują łączenie się toksyn z ich po-
wierzchnią. Ponadto Silibi mariani bogaty 
jest we flawonole, węglowodany, tokoferole, 
sterole oraz aminy biogenne, co dodatkowo 
poszerza jego spektrum działania.

REGENERACJA I OCHRONA WĄTROBY
Polepszenie funkcji odtruwających wątroby 
przez ostropest plamisty opiera się na wzroś-
cie o około 30% produkcji glutationu – głów-
nego czynnika detoksykacyjnego w komór-
kach. Posiada on również silne właściwości 
antyoksydacyjne, ponieważ wykorzystywany 
jest do syntezy enzymu zwanego peroksyda-
zą glutationową, która obniża poziom wol-
nych rodników w naszym organizmie (zmniej-
sza tzw. stres oksydacyjny). Istotny jest także 
fakt, że ostropest stymuluje syntezę białek, 
co przyczynia się do intensywniejszego 
wzrostu zdrowych hepatocytów, czyli odna-
wiania się miaższu wątroby.

Schorzenia wątroby, w których szczegól-
nie zalecany jest ostropest, to m.in.:

•  żółtaczka,
•  wirusowe zapalenie wątroby,
•  marskość wątroby (szczególnie związa-

na z nadmiernym spożyciem alkoholu),
•  zwyrodnienie tłuszczowe wątroby,
•  ostry żółty zanik wątroby,
•  zatrucia.

OSTROPEST A CHEMIOTERAPIA
Sylimaryna znalazła również zastosowanie 
u pacjentów z chorobami nowotworowymi, 
u których stosowana jest chemioterapia. 
Długotrwałe leczenie często doprowadza 
u pacjentów do uszkodzeń wątroby i pogor-
szenia jej funkcji. Badania wykazały, że os-
tropest nie tylko nie zakłóca działania przyj-
mownych leków syntetycznych, ale pozwala 
na szybszą regenerację wątroby. Dzięki te-
mu silniejsza oraz zdrowa wątroba pozwala 
na dłuższe stosowania leków cytostatycz-
nych (przeciwnowotworowych), a w konse-
kwencji wzrastają szanse na wyleczenie.

UKŁAD POKARMOWY  
ORAZ KAMICA ŻÓŁCIOWA
Ostropest stosowany jest powszechnie 
w schorzeniach układu pokarmowego takich 
jak niedokwaśność soku żołądkowego, 
wzdęcia, zgaga, brak łaknienia, hemoroidy 
oraz krwawienie z żołądka lub jelit. Pondto 
sylimaryna posiada zdolność zwiększania 
rozpuszczalności żółci, przez co wykorzystu-
je się ją w profilaktyce, a nawet leczeniu ka-
micy żółciowej.

ŁAGODZENIE OBJAWÓW ŁUSZCZYCY
Łuszczyca to choroba skóry o podłożu auto-
immunologicznym, w której również zasto-
sowanie odnalazł ostropest. Zaostrzenie 
objawów choroby ma miejsce, gdy we krwi 
dochodzi do znacznego podwyższenia pozio-
mu endotoksyn lub gdy wątroba w sposób 
niewydajny filtruje krew i prowadzi detoksy-
kację. Z procesem chorobowym związana 
jest także nadmierna ilość produkowanych 
leukotrienów, których stężenie skutecznie 
zmniejsza sylimaryna.

CUKRZYCA I MIAŻDŻYCA
Udowodniono, że systematyczne przyjmo-
wanie sylimaryny przez osoby chorujące na 
cukrzycę typu II powoduję obniżenie pozio-
mu glukozy we krwi. Pondto obniża się po-
ziom cholesterolu i hamuje powstawnie bla-
szek miażdżycowych.

SIŁA KOMPLEKSU SYLIMARYNY  
DLA TWOJEJ WĄTROBY!
Ostropest jest jednym z najlepiej przebada-
nych ziół. Wykazuje działanie odtruwające, 
oczyszczające i regeneracyjne na komórki 
wątroby. Idealny dla pacjentów stosujących 
dużą ilość leków, zmagających się z choro-
bą alkoholową, chorujących na cukrzycę 
typu II, stosujących chemioterpię czy mają-
cych problemy z układem pokarmowym. 
Z uwagi na cytoprotekcyjne oraz przeciwza-
palne właściwości zalecany także w derma-
tologii. 

OSTROPEST 
PLAMISTY  

– opiekun wątrobyLeki Bożej A
pte

ki
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Wielu z nas decyduje się uzupełniać swoją 
dietę o silne, zaufane preparaty zawierają-
ce enzymy trawienne o dużej mocy, które 
są niezwykle pomocne w złagodzeniu spo-
radycznego dyskomfortu trawiennego.

Przyczyną dolegliwości układu pokarmowe-
go mogą być: stres, niezdrowy tryb życia czy 
niewłaściwa dieta. Niezależnie od tego, z ja-
kimi objawami się zmagasz, warto dowie-
dzieć się więcej na temat prawidłowej higie-
ny i stylu życia.

Enzymy odgrywają kluczową rolę w pro-
cesie trawienia. Pomagają zmaksymalizo-
wać ekstrakcję składników odżywczych 
i przekształcać je w energię.

Naturalny proces starzenia się ma duży 
wpływ na ilość i jakość enzymów trawien-
nych w organizmie. Wraz z upływającym 
czasem, ich ilość ulega zmniejszeniu.

Enzymy trawienne powodują rozkład ta-
kich składników pokarmowych jak białka, 
węglowodany czy tłuszcze na drobne cząstki 
nadające się do strawienia. Jedne enzymy słu-
żą do rozkładania białek (tzw. proteazy), inne 
do węglowodanów (amylazy) i tłuszczów (li-
pazy).  Prawidłowe trawienie i wchłanianie 
białek oraz tłuszczów szczególnie ważne jest 
ze względu na przyjmowanie substancji po-
karmowych potrzebnych do ogólnych funkcji 
immunologicznych, gojenia się ran, zachowa-
nia żywotności komórek, itd.

Badania wykazują, że aktualnie bardzo 
wiele osób boryka się z problemem złego 
trawienia oraz zaburzeniem flory bakteryj-
nej jelit.

Niestrawność może spowodować odbija-
nie, wzdęcia, wiatry, zgagę oraz inne zabu-
rzenia odżywiania, które następnie mogą 
doprowadzić do zwiększenia masy ciała oraz 
innych problemów trawiennych. Te z kolei 
mogą być przyczyną różnych uczuleń, bóli, 

zmęczenia, problemów ze skórą, przygnębie-
nia, itd.

Gdy żywność jest gotowana lub przetwo-
rzona, enzymy zawarte w pokarmie ulegają 
zniszczeniu, co powoduje, że organizm wy-
korzystuje własne enzymy do rozbicia żyw-
ności. Te braki mogą prowadzić do rozmai-
tych dyskomfortów trawiennych, w tym 
sporadycznego gazu, wzdęcia, niestrawności 
i nieprawidłowości. Wspomaganie produk-
tami enzymatycznymi takimi jak DIGEST 
GOLDTM + PROBIOTICS może pomóc w pro-
cesie trawienia.

Probiotyki uzupełniają korzystną florę bak-
teryjną, która bytuje w przewodzie pokarmo-
wym. Te organizmy wspierają regularne wy-
próżnianie się, wspomagają system immuno-
logiczny, wytwarzają niezbędne witaminy, ta-
kie jak B i K, oraz aktywizują proces trawienia, 
dzięki wytwarzaniu enzymów trawiennych, 
takich jak laktaza, proteaza i amylaza. Enzymy 
wytwarzane przez tę mikroflorę działają syner-
gistycznie z enzymami produkowanymi przez 
nasz organizm, co zapewnia optymalną ochro-
nę i higienę przewodu pokarmowego.

Wzmacnianie układu pokarmowego en-
zymami i probiotykami może sprzyjać opty-
malnemu trawieniu przy zachowaniu natu-
ralnej równowagi układu trawiennego.

DIGEST GOLDTM + PROBIOTICS jest pro-
duktem stworzonym przez firmę Enzymedica, 
który uczestniczy w rozkładzie węglowoda-
nów, tłuszczów, błonnika i białka, dostarcza-
jąc jednocześnie niezbędne nam probiotyki.

Bakterie probiotyczne hamują rozwój pato-
genów, gdyż wytwarzają substancje, które je 
niszczą lub osłabiają. Te substancje to: kwasy 
organiczne, nadtlenek wodoru, bakteriocyny, 
czyli substancje zabijające mikroorganizmy cho-
robotwórcze. Dodatkowo utrudniają adhezję 
(czyli przyleganie) patogenów do nabłonka jeli-
towego oraz zużywają składniki pokarmowe, 

które są niezbędne do rozwoju tych patogenów, 
tym samym pozbawiając wrogów pożywienia.

Podsumowując: walczą własną bronią 
z mikroorganizmami chorobotwórczymi, 
bronią im dostępu w głąb naszego organi-
zmu oraz „przechwytują aprowizację” wro-
giej armii. 

DIGEST GOLDTM + PROBIOTICS zawiera 
również enzymy Thera-blendTM.

Thera-mieszanka jest ekskluzywnym 
związkiem, który łączy wiele rodzajów enzy-
mów, których działanie jest maksymalne 
w środowiskach o różnych wartościach pH.

Okazało się, że enzymy z mieszaniną 
Thera są trzykrotnie silniejsze i działają 
sześć razy szybciej niż enzymy trawienne do-
stępne w aptekach.

ENZYMY wraz 
z WITAMINAMI 

przybywają na ratunek!
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Słodka lukrecja 
lekarstwem dla żołądka

Wielu pacjentów (ok. 5–10%) zmaga się 
z wrzodami żołądka i/lub dwunastnicy. Le-
czenie tej choroby układu pokarmowego 
jest zwykle długotrwałe. Jednym z prepara-
tów wspomagających łagodzenie objawów 
oraz proces leczenia jest DGL Digestive Sy-
stem Support firmy Now.

DLACZEGO POWSTAJĄ WRZODY?
Przyczyn powstania wrzodów można wymie-
nić co najmniej kilka, jednak najczęściej jest 
to zakażenie Helicobacter pylori. Bakteria ta 
dzięki wytwarzanym substancjom potrafi 
przetrwać w bardzo niskim, kwaśnym pH żo-
łądka. Ponadto produkuje toksyny, które 
uszkadzają śluzówkę i doprowadzają do jej 
stanu zapalnego. W odpowiedzi na uszkodze-
nie w większej ilości wydzielana jest gastry-
na, powodująca z kolei wzrost wydzielania 
kwasu solnego i w konsekwencji powstanie 
wrzodów. Osobami, u których ryzyko wystą-
pienia choroby wrzodowej jest wysokie, są te 
nadużywające leków z grupy niesteroido-
wych leków przeciwzapalnych (tzw. NLPZ), do 
których należą m.in. ibuprofen, diklofenak, 
naproksen i ketoprofen. Do innych przyczyn 
należą czynniki genetyczne (np. krewni pierw-
szego stopnia osoby z chorobą wrzodową 
mają trzykrotnie większą szansę na zachoro-
wanie) oraz palenie papierosów. Warto do-
dać, że stres, picie dużej ilość kawy, alkohol 
wpływają na rozwój wrzodów, ale nie są uwa-
żane za ich podstawowe przyczyny.

OBJAWY CHOROBY WRZODOWEJ
Część chorych, głównie w początkowych 
etapach choroby, nie odczuwa żadnych do-
legliwości. Do objawów wrzodów trawien-
nych należą: piekący ból w nadbrzuszu oraz 
dyskomfort, który występuje od 1 do 3 go-
dzin po spożyciu posiłku lub na czczo 
(głównie w nocy lub rano). Warto dodać, że 
jeśli ból ustępuje lub łagodnieje po spożyciu 
niewielkiego posiłku, to najprawdopodob-
niej mamy do czynienia z wrzodami dwu-
nastnicy. Choroba wrzodowa powinna być 
kontrolowana regularnie przez lekarza. Jeśli 

wystąpią objawy takie jak: wymioty krwa-
wą/fusowatą treścią, silny ból brzucha wraz 
z napięciem mięśni czy smoliste stolce nale-
ży bezzwłocznie udać się do szpitala lub 
swojego lekarza.

KORZEŃ LUKRECJI
Głównym składnikiem preparatu DGL – Di-
gestive System Support jest korzeń lukrecji 
– znana od wielu lat roślina o właściwoś-
ciach leczniczych. Surowiec farmaceutyczny 
lukrecji (łac. Glycyrrhiza glabra) stanowią 
okorowane korzenie wraz z rozłogami. Mają 
one barwę cytrynowo-żółtą, szorstką i włók-
nistą powierzchnię oraz bardzo charaktery-
styczny słodki smak (odpowiada za niego 
glicyryzyna).

Główne składniki lukrecji to związki na-
leżące do grupy saponin triterpenowych, 
m.in. kwas glicyryzynowy oraz sole potaso-
we i wapniowe kwasu, czyli glicyryzyna. Na-
leży wymienić również obecne w surowcu 
flawonoidy, kumarynę, żywice, fitosterole 
oraz sole mineralne.

Tradycyjne leczenie wrzodów opiera się 
na stosowaniu leków zobojętniających, któ-

re powodują, że pH soku żołądkowy staje 
się wyższe (czyli mniej kwaśne). Niestety 
może to doprowadzić do zaburzeń trawie-
nia oraz zmian w funkcjonowaniu komórek 
wyściełających przewód pokarmowy. Dlate-
go też wyleczone wrzody mają tendencję do 
odnawiania się. Lukrecja DGL obecna w na-
szym preparacie w naturalny sposób stymu-
luje mechanizmy obronne i zapobiega po-
wstawaniu wrzodów, powodując wzrost 
ilości substancji ochronnych w przewodzie 
pokarmowym. Dodatkowo DGL działa prze-
ciwbakteryjnie (zwalcza Helicobacter pylori) 
oraz przyczynia się do lepszego ukrwienia 
błony śluzowej jelita.

Lecznicze działanie lukrecji DGL jest wyko-
rzystywane nie tylko w chorobie wrzodowej 
żołądka i dwunastnicy, ale również w stanach 
podwyższonego ryzyka choroby nowotworo-
wej, nerwicy żołądka, bólach brzucha, wzdę-
ciach, kolce jelitowej, a nawet po zabiegach 
chirurgicznych przewodu pokarmowego.

FORMA DEGLICERYZOWANA
Jedną z wad lukrecji przy jej dłuższym stoso-
waniu może być podwyższenie ciśnienia tęt-
niczego krwi. Lepszą formą okazała się lu-
krecja DGL – degliceryzowana, która nie 
powoduje znaczącego podwyższenia ciśnie-
nia, ponieważ zawiera ona mniejszą ilość 
glicyryzyny – składnika powodującego nie-
korzystne zmiany ciśnienia.

JAK PRAWIDŁOWO STOSOWAĆ DGL?
Zgodnie ze wskazaniem preparat DGL – Di-
gestive System Support firmy Now powin-
no się stosować 1–2 razy dziennie, żując 
jedną pastylkę między posiłkami lub 20 mi-
nut przed posiłkiem. Większe dawki należy 
skonsultować ze swoim lekarzem.

Jeśli cierpisz z powodu choroby wrzodo-
wej żołądka lub/i dwunastnicy, wypróbuj na-
turalne właściwości lukrecji zawartej produk-
cie DGL Digestive System Support firmy Now. 
Degliceryzowana lukrecja poprawi proces 
gojenia wrzodów oraz pomoże zapobiec na-
wrotom choroby. 
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Porcja enzymów na 
dobre trawienie
Zbilansowana dieta, pełnowartościowe po-
siłki, duża ilość słońca oraz aktywność fi-
zyczna są podstawą dobrego samopoczucia 
oraz kondycji fizycznej i psychicznej.

W dzisiejszych czasach, niestety, jakość 
żywności pozostawia wiele do życzenia. Je-
steśmy wręcz „zalewani” ogromną ilością 
pożywienia pełnego konserwantów che-
micznych, hormonów oraz zanieczyszczeń. 
Dodatkowo stresujący tryb życia, nieregular-
ne posiłki są przyczyną wielu dolegliwości 
przewodu pokarmowego, które mogą skut-
kować zmniejszoną przyswajalnością wita-
min i minerałów z pożywienia. Smutnym 
faktem jest, że większa część z nas powinna 
znaleźć dobry suplement witaminowy, który 
uzupełni braki w naszym organizmie.

Na rynku dostępne są tysiące różnych 
multiwitamin, jednak wiele z nich zawiera 
niewystarczającą ilość witamin i minerałów, 
ponadto występują w ciężko przyswajalnej 
formie. Dlatego też mamy przyjemność 
przedstawić Państwu multiwitaminę z pro-
biotykiem firmy Enzymedica.

Enzyme Nutrition Multi-Vitamin ma 
w  składzie aktywne formy enzymów tra-
wiennych, które zawierają naturalnie wystę-
pujące korzystne czynniki, takie jak amino-
kwasy, betaglukany, GABA, glutation, kwas 
liponowy, polisacharydy, dysmutazą ponad-
tlenkową (SOD), podstawowe śladowe mi-
nerały, glikoproteiny i lipoproteiny.

Enzyme Nutrition Two Daily jest niezwy-
kle korzystną opcją dla każdego członka rodzi-
ny. Wszystkie składniki są starannie pozyski-
wane, w celu zachowania najwyższej jakości 
enzymów. Ulepszona mieszanka maksymali-
zuje zdolność do zwiększania energii i wspo-
maga funkcjonowanie układu odpornościowe-
go, zapewniając jednocześnie wsparcie prze-
ciwrodnikowe i przeciwstarzeniowe.

Składniki produktu:
1. Enzymy trawienne

•  lipaza
•  hemicelulaza
•  maltaza

•  inwertaza
•  amylaza
•  proteaza

Obecność enzymów trawiennych od-
grywa dużą rolę w łagodzeniu takich dole-
gliwości  jak nadmierna produkcja gazów, 
głośne odbijanie się, czy wzdęcia.

W przypadku, kiedy po posiłku mamy dłu-
gotrwałe uczucie pełności, któremu towarzy-
szy bolesne wzdęcie brzucha, należy podejrze-
wać brak enzymów, ponieważ powyższe obja-
wy wskazują, że układ pokarmowy nie zdołał 
właściwie strawić spożytego pokarmu. Niedo-
bór proteazy, enzymu odpowiedzialnego za 
rozkład białek, może spowodować poważne 
objawy alergiczne, a substancje wydzielane 
przez niestrawione białka przyczyniają się do 
osłabienia układu odpornościowego.

2. Mikro-, makroelementy oraz witaminy
•  Zwiększony poziom energii oraz siły 

witalnej dzięki kompleksowi witamin 
z  grupy  B, występującej w niezwykle 
łatwo przyswajalnej formie.

•  Wzmocnienie układu odpornościowe-
go – efekt ten jest osiągnięty dzięki 
zawartości witamin oraz minerałów 
– zaliczanych do grupy TRAACS, o bar-
dzo wysokiej biodostępności, czyli: 
mangan, chrom, miedź oraz molibden.

•  Wzmocnienie struktury kolagenu i kości: 
minerały TRAACS, wapń, bor, magnez 
i witamina K2.

•  Wzmocnienie układu-sercowo naczy-
niowego.

•  Właściwości przeciwutleniające: witami-
ny C, E, A oraz selen stanowią skuteczną 
ochronę przed stresem oksydacyjnym.

•   Prawidłowy metabolizm cukru i balans 
gospodarki węglowodanowej, osiąg-
nięty dzięki takim minerałom jak 
chrom czy vanad.

3. „Superfoods”
•  Ekstrakt z francuskich czerwonych wi-

nogron → bogate źródło związków po-

lifenolowych, w tym resweratrolu oraz 
antocyjanów. Ekstrakt w winogron jest 
jednym z najmocniejszych przeciwutle-
niaczy, chroni mięśnie w trakcie ćwi-
czeń, zwiększa wytrzymałość oraz po-
lepsza regenerację. Mięśnie pracują 
bardziej efektywnie.

•  Organiczny puder z brokułów
•  Ekstrakt z organicznych jagód Goji → 

jagody Goji mają 50 razy więcej wita-
miny C niż pomarańcza (trzecie miejsce 
na świecie wśród naturalnych źródeł 
tej witaminy) Niestety suszone jagody 
nie są jej bogatym źródłem. W ich 
skład wchodzą, także takie witaminy 
jak B1, B2, B6 oraz witamina E. Jest to 
najbogatsze źródło karetonoidów, 
w tym beta karotenu. Zawiera go wię-
cej niż marchewka i jakiekolwiek inne 
pożywienie na świecie. W jagodach 
znajdują się niezbędne nienasycone 
kwasy tłuszczowe, takie jak kwas lino-
lowy, który jest pomocny w odchudza-
niu, oraz kwas omega 6.

Każdy z nas na pewnym etapie życie bę-
dzie potrzebował suplementacji witaminami 
i minerałami. Bardzo ciężko jednak jest zna-
leźć produkt odpowiedni, dobrze i szybko 
przyswajalny oraz w naturalnej postaci.

Firma Enzymedica ułatwia nam to zada-
nie, wprowadzając na rynek kompleks wi-
taminowo-minerałowy, który zawiera 
związki odżywcze w bardzo łatwo przyswa-
jalnej formie.
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► Czym jest zespół metaboliczny?
Zespół metaboliczny jest to stan klinicz-

ny, który charakteryzuje się współwystępo-
waniem czynników ryzyka rozwoju i progre-
sji chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy, 
takich jak: otyłość brzuszna, podwyższone 
ciśnienie tętnicze oraz zaburzenia gospodar-
ki węglowodanowej i lipidowej.

► Kryteria rozpoznania zespołu meta-
bolicznego.

Aby stwierdzić zespół metaboliczny mu-
szą być spełnione co najmniej trzy z pięciu 
kryteriów:
•  zwiększony obwód talii – w populacji eu-

ropejskiej: ≥ 80 cm u kobiet i ≥ 94 cm 
u mężczyzn;

•  stężenie trójglicerydów > 150 mg/dl;
•  stężenie HDL C < 50 mg/dl – u kobiet 

oraz < 40 mg/dl – u mężczyzn lub lecze-
nie tego zaburzenia lipidowego;

•  ciśnienie tętnicze skurczowe ≥ 130 mm 
Hg lub rozkurczowe ≥ 85 mm Hg, bądź 
leczenie rozpoznanego wcześniej nadciś-
nienia tętniczego;

•  poziom glukozy w osoczu na czczo 
≥ 100 mg/dl lub leczenie farmakologicz-
ne cukrzycy typu 2.
Najczęściej występującym kryterium roz-

poznania zespołu metabolicznego jest zwięk-
szony obwód pasa, tzw. otyłość brzuszna.

► Przyczyny zespołu metabolicznego
Na rozwój zespołu metabolicznego wpły-

wa interakcja między:
•  czynnikami genetycznymi
•  siedzącym trybem życia
•  „zachodnią” dietą (wysokoenergetyczną, 

bogatą w rafinowane węglowodany oraz 

nasycone kwasy tłuszczowe [NKT], 
a ubogą w błonnik).

► Pani Doktor, jakie są rodzaje chole-
sterolu?

Cholesterol całkowity składa się w ok. 60% 
z lipoprotein o małej gęstości (LDL), 30% z li-
poprotein o dużej gęstości (HDL) oraz w po-
zostałych 10% z lipoprotein o bardzo małej 
gęstości (VLDL).

Frakcja lipoprotein LDL, zwana także 
„złym” cholesterolem, transportuje chole-
sterol do komórek organizmu w tym tak-
że do tętnic, gdzie odkładając się tworzy 
blaszkę miażdżycową. Im więcej „złego” 
cholesterolu krąży we krwi tym więcej 
blaszki miażdżycowej odkłada się na ścia-
nach naczyń krwionośnych, co zmniejsza 
światło naczynia i utrudnia transport krwi 
do wszystkich komórek w organizmie. To 
właśnie cholesterol LDL jest najgroźniejszy 
dla organizmu.

„Dobry” cholesterol zwany także HDL, 
wykazuje działanie ochronne, przeciwdziała 
miażdżycy. Powoduje, że komórki tłuszczu 
są wypłukiwane z naczyń krwionośnych do 
wątroby, gdzie odbywa się ich rozpad. Im 
większe jest stężenie „dobrego” cholestero-
lu tym mniejsze jest ryzyko wystąpienia cho-
rób serca, dlatego jego poziom we krwi po-
winien być jak najwyższy.

Trójglicerydy są to tłuszcze proste, które 
stanowią niezbędny składnik naszego orga-
nizmu. Są one źródłem energii do codzien-
nego funkcjonowania. Podwyższony poziom 
trójglicerydów prowadzi do chorób układu 
sercowo-naczyniowego i jest również jed-
nym z kryteriów rozpoznania zespołu meta-
bolicznego.

► Czy zespół metaboliczny jest częstą 
przypadłością?

Zespół metaboliczny występuje bardzo 
często – zdecydowana większość chorych 
z cukrzycą typu 2 cierpi z powodu nadwagi lub 
otyłości a u niemalże takiej samej liczby cho-
rych występuje nadciśnienie i/lub nieprawid-
łowości w składzie tłuszczów we krwi. Jest to 
problem, z którym zmagamy się od wielu lat.

Szczególnie narażone są osoby otyłe, 
w wieku dojrzałym i palące papierosy.

► Czy zespół metaboliczny przyczynia 
się do problemów z gospodarką cukrową, 
czy to podwyższony cukier jest powodem 
wystąpienia zespołu metabolicznego?

Podwyższony poziom cukru we krwi oraz 
zjawisko tzw. insulinooporności są objawami 
zespołu metabolicznego. Nie są one niezbędne 
do zdiagnozowania tej przypadłości, jeśli jednak 
występują one u pacjenta mogą wraz z innymi 
objawami stanowić kryterium rozpoznania.

Problemy z gospodarką cukrową są nie-
zwykle powszechne i szacuje się, że ponad 
40% osób po 50. roku życia będzie się z nimi 
zmagało.

Czym jest insulinooporność? Jest to zjawi-
sko, w którym komórki organizmu nie reagują 
na obecność hormonu insuliny we krwi. Nieza-
leżnie od ilości insuliny nasz organizm jej nie 
rozpoznaje i nie jest w stanie utylizować cukru. 
Efektem jest podwyższony poziom cukru we 
krwi oraz objawy i konsekwencje tego stanu.

► Jak leczy się zespół metaboliczny?
W profilaktyce zespołu metaboliczne-

go  najważniejsza jest zmiana stylu życia. 
Długotrwałe przestrzeganie zasad zdrowego 
trybu życia może ustrzec nas w przyszłości 

C I E K A W E  R O Z M O W Y

Zespół metaboliczny. 
STERYDOTERAPIA  
Kiedy się ją stosuje i jakie są jej skutki?

Rozmowa z dr Agnieszką Gliwą, specjalistą w dziedzinie endokrynologii 
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przed przykrymi konsekwencjami jakie nie-
sie ze sobą zespół metaboliczny.

Ważnym elementem jest zmiana nawy-
ków żywieniowych. Powinno się odżywiać 
różnorodnymi produktami a dietę każdego 
dnia wzbogacać owocami i warzywami. Ilość 
spożywanej żywności należy dostosować do 
dziennego zapotrzebowania, które można 
oszacować w kilokaloriach na podstawie ak-
tywności fizycznej oraz trybu życia.

Otyłość przyczynia się w znacznym stop-
niu do zwiększenia prawdopodobieństwa 
wystąpienia zespołu metabolicznego (zwa-
nego zespołem X). Zapobieganie jego wystą-
pieniu zależy od predyspozycji występują-
cych u poszczególnych osób, jednak eksper-
ci zgadzają się, że nawet zmniejszenie masy 
ciała o 10% i jednoczesny wzrost aktywno-
ści fizycznej wywiera korzystny wpływ na 
zespół metaboliczny.

Podstawą są regularne ćwiczenia. Mięś-
nie stanowią 30–40% masy naszego ciała 

i są głównym miejscem wykorzystania glu-
kozy. Bezczynne mięśnie stają się niewrażli-
we na insulinę.

Krótko mówiąc walka z zespołem meta-
bolicznym opiera się na walce z otyłością, 
nieprawidłowym odżywianiem się, brakiem 
wysiłku fizycznego i paleniem papierosów.

Oczywiście stosuje się również farmako-
terapię, gdy takowa jest wskazana. Istnieje 
wiele leków na obniżenie ciśnienia tętnicze-
go krwi, cukru czy cholesterolu.

Pamiętajmy jednak, że prawidłowa dieta 
i utrata wagi są jednymi z najważniejszych 
elementów terapii.

► Czym są tłuszcze nasycone i gdzie 
występują? Jaka jest ich bezpieczna ilość 
w diecie?

Tłuszcze nasycone są nazywane „złymi 
tłuszczami”. Zbyt wiele złego tłuszczu w die-
cie to jedna z głównych przyczyn zbyt wyso-
kiego poziomu cholesterolu. Źródłem tłusz-

czów nasyconych są: masło, tłuste mięso, 
ser żółty, mleko, przetworzona żywność, np. 
ciasta i wypieki, smażone fast foody i jedze-
nie na wynos.

Wpływ tłuszczów trans jest szczególnie 
niekorzystny. Nie tylko podnoszą poziom 
złego cholesterolu, lecz także obniżają po-
ziom tego dobrego. 

Produkty bogate w nienasycone kwasy 
tłuszczowe to m.in. oleje roślinne, margary-
ny, orzechy, ziarna i tłuste ryby. Wskazane 
jest także włączenie do diety węglowoda-
nów pochodzących z produktów pełnoziar-
nistych, które występują w pieczywie razo-
wym czy pełnoziarnistych płatkach zbożo-
wych a także białka roślinnego, które natu-
ralnie występują na przykład w fasoli czy 
soczewicy.

► Czy możemy stosować suplementy 
na obniżenie poziomu cukru we krwi, schud-
nięcie lub obniżenie ciśnienia? Jakich sub-
stancji naturalnych powinniśmy szukać?

Ekstrakt cynamonowy może być wyko-
rzystywany do obniżenia poziomu glukozy 
we krwi poprzez polepszenie wrażliwości 
insulinowej i spowolnienie wchłaniania wę-
glowodanów w jelicie cienkim.

Chrom z kolei jest bardzo często stoso-
wany w profilaktyce cukrzycy. Znaczenie 
uzupełniania poziomu chromu u pacjentów 
z cukrzycą typu 2 potwierdzono w wielu 
publikacjach. Na podstawie wyników badań 
oraz danych z piśmiennictwa z całą pew-
nością można stwierdzić, że suplementacja 
chromu jest korzystna u pacjentów z cukrzy-
cą oraz zaburzoną tolerancją glukozy.

Wyciąg z liści morwy hamuje aktywność 
enzymów, które odpowiedzialne są za roz-
kład węglowodanów złożonych, a przez to 
ogranicza ich przemianę w glukozę. W rezul-
tacie dochodzi do ograniczenia wchłaniania 
cukrów oraz obniżenia ich poziomu we krwi. 
Ponadto glukoza nie staje się pożywką dla 
komórek tłuszczowych, co zmniejsza pro-
dukcję tłuszczu i odkładanie się tkanki tłusz-
czowej. 

W razie dodatkowych pytań prosimy 
o kontakt z naszym ekspertem:

Dr Agnieszka Gliwa  
specjalista w dziedzinie endokrynologii

134 Greenpoint Avenue 
Brooklyn, NY 11222 
tel: 718-349-6160

e-mail: agliwa@direct.meditouchehr.com

Insulinooporność

> 100 mg/dl

Niski cholesterol HDL

M: < 40 mg/l
K: < 50 mg/l

Otyłość brzuszna

ZESPÓŁ METABOLICZNY
3 kryteria diagnostyczne

Wysoki poziom  

trójglicerydów

> 150 mg/dl (1,7 mmol/l)

Nadciśnienie

> 130/85 mm/Hg

obwód talii u mężczyzn: M > 102 cm

obwód talii u kobiet: K > 88 cm
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Betaina – w walce  
z niedokwaśnością
Betaina po raz pierwszy odkryta została 
w burakach cukrowych (łac. Beta vulgaris), 
jest pochodną aminokwasu – glicyny. Jej 
zastosowanie wiąże się ściśle z procesem 
trawienia składników pokarmowych.

ZBYT MAŁO, A MOŻE ZBYT DUŻO  
KWASU SOLNEGO?
Do prawidłowego trawienia pokarmu po-
trzebne jest odpowiednie pH w żołądku 
(od 1,5 do 2,5), które uzależnione jest od 
stężenia kwasu solnego. Najczęściej pacjen-
ci cierpią na nadprodukcję kwasu, czyli tzw. 
nadkwasotę. Jednak sytuacja odwrotna, 
a więc zbyt mała ilość kwasu solnego, rów-
nież nie jest korzystna dla trawienia, a po-
nadto dużo trudniejsza do wyleczenia. Prob-
lem tzw. „niedokwaśności” uwarunkowany 
jest kilkoma czynnikami, podstawowym mo-
że być wiek pacjenta, ponieważ wraz z wie-
kiem spada ilość produkowanego kwasu. 
Kolejnymi czynnikami są: długotrwały stres 
lub wieloletnia nieleczona nadkwaśność. Do 
objawów niedoboru kwasu w żołądku nale-
żą: wzdęcia, odbijanie oraz pieczenie w żo-
łądku, szczególnie po jedzeniu, biegunki lub 
zaparcia, zakażenie przewlekłe candidą, nie-
świeży oddech, a nawet obecność pasoży-
tów jelitowych (niskie pH stanowi naturalną 
barierę dla bakterii i pasożytów chorobo-
twórczych). Dodatkowo chorzy zmagający 
się z niedokwasotą często mają niedobór 
magnezu, żelaza i cynku.

NIEBEZPIECZNA HOMOCYSTEINA
Badania związane z profilaktyką chorób na-
czyniowych, w tym miażdżycy, pokazują, że 
jednym z czynników jej występowania jest 
wysoki poziom – homocysteiny. Powstaje 
ona na drodze przemian aminokwasu metio-
niny. Stwierdzono, że to właśnie betaina wpły-
wając na przemianę homocysteiny, obniża 
skutecznie jej poziom, zmniejszając tym sa-
mym ryzyko rozwoju miażdżycy. Betaina wy-
kazuje swoje korzystne działanie również 
w obecności choliny. Dlatego też dietetycy 

zwracają uwagę również na korzystne połą-
czenie betainy oraz choliny w pożywieniu 
(np. bogaty w betainę szpinak plus jajka bo-
gate w cholinę).

BETAINA BEZWODNA 
A CHLOROWODOREK BETAINY
Betaina w postaci soli kwasu chlorowodoro-
wego stosowana jest w leczeniu niedokwaś-
ności. Jej działanie polega na dostarczeniu 
kwasu, który przekształca pepsynogen (nie-
aktywna forma) w pepsynę (forma aktyw-
na). Powyższa reakcja jest korzystna, ponie-
waż pepsyna jest enzymem wydzielanym 
w żołądku, który wydzielany w żołądku od-
powiada za rozkład białek do łańcuchów 
polipeptydowych. Betaina bezwodna nato-
miast zaliczana jest do tzw. modulatorów 
homocysteiny. Dostarczając grup metylo-
wych, betaina umożliwia przekształcenie 
homocysteiny w nieszkodliwe produkty, któ-

re nie mają już szkodliwego działania na na-
sze naczynia krwionośne.

JAK DAWKOWAĆ  
CHLOROWODOREK BETAINY?
Jednym z polecanych preparatów zawierają-
cych betainę jest Spectra Zyme Metagest 
firmy Metagenics. Wspomaga trawienie 
przez dostarczenie kwasu, ale i samej pepsy-
ny. Ułatwiony zostaje znacząco rozkład bia-
łek. Należy pamiętać, że suplement powinien 
być przyjmowany na początku posiłku, nigdy 
na pusty żołądek! Niestosowanie się do po-
wyższego zalecenia może wiązać się z nie-
przyjemnymi skutkami ubocznymi, związany-
mi z nadmierną produkcją kwasu solnego.

DIETA W NIEDOKWASOCIE
Oczywiście betaina wraz z pepsyną stanowią 
tylko część leczenia. Pacjenci muszą również 
pamiętać o stosowaniu się do kilku ważnych 
zasad. Ograniczyć należy tłuste i ciężkostraw-
ne potrawy. Nie powinno się przyjmować pły-
nów przed jedzeniem lub w trakcie, ponieważ 
rozrzedzają one soki trawienne. Istotne jest 
również spożywanie posiłków w spokoju 
i o stałych porach. Im mniejsze kęsy, bardziej 
rozdrobnione posiłki, tym lepiej! (przy dużej 
niedokwasocie wskazane są nawet papki lub 
płynny pokarm).

WIĘCEJ ENERGII!
Osoby mające problemy z trawieniem z po-
wodu nieodpowiedniego pH w środowisku 
żołądka skarżą się często na brak energii, 
zmęczenie oraz uczucie senności. Dzięki re-
gularnemu przyjmowaniu odpowiedniej 
dawki betainy oraz stosowaniu właściwej 
diety można nie tylko poprawić procesy tra-
wienia, ale również swoje samopoczucie.

Jeśli masz problemy z prawidłowym tra-
wieniem, z powodu zbyt małej ilości kwasu 
w żołądku, nie czekaj! Rozpocznij regularne 
przyjmowanie Spectra Zyme Metagest firmy 
Metagenics, obecna w preparacie betaina 
poprawi Twoje trawienie. 
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Cholesterol – substancja niezbędna do 
prawidłowego funkcjonowania ludzkie-
go organizmu, szczególnie układu ner-
wowego i mięśni. Jest składnikiem po-
trzebnym do syntezy hormonów płcio-
wych, kwasów żółciowych oraz witami-
ny D. Jednak jego zbyt wysoki poziom 
w osoczu krwi spędza sen z powiek nie-
jednemu pacjentowi.

LDL I HDL – „ZŁY” I „DOBRY” 
CHOLESTEROL?
Występujący we krwi cholesterol, a właściwie 
jego forma transportowa, to kompleksy biał-
kowo-lipidowe. Wyróżniamy dwie frakcje: 
HDL (High Density Lipoproteins) o dużej gę-
stości, tzw. „dobry” cholesterol, oraz LDL (Low 
Density Lipoproteins) o niskiej gęstości, tzw. 
„zły” cholesterol (podział ten jest pewnym 
uproszczeniem, ponieważ badania ostatnich 
lat pokazują, iż frakcje te nie są całkowicie 
jednorodne). Udowodniono, że podwyższony 
poziom LDL z równoczesnym obniżeniem po-
ziomu HDL zwiększa ryzyko wystąpienia incy-
dentów sercowo-naczyniowych.

LIPIDOGRAM – OCENA POZIOMU LIPIDÓW
Lipidogram to proste badanie pozwalające 
ocenić, jak duże jest ryzyko wystąpienia cho-
rób sercowo-naczyniowych spowodowanych 
zaburzeniami gospodarki lipidowej. Wyniki 
zawierają poziom HDL, LDL, cholesterolu 
całkowitego oraz trójglicerydów. Badanie 
wskazane jest szczególnie dla osób palących 
papierosy, spożywających dużą ilość tłu-
stych potraw oraz charakteryzujących się 
niską aktywność fizyczną. Prawidłowe wyni-
ki powinny wyglądać następująco:
  Całkowity Cholesterol (TC – Total chole-

sterol) < 200mg/dl [<52mmol/l]
  HDL > 35mg/dl [>0,9mmol/l]
  LDL < 135mg/dl [<3,5mmol/l]
  Trójglicerydy < 200mg/dl [2,3mmol/l]

 CHOLESTEROL POWODEM CHORÓB 
UKŁADU KRĄŻENIA
Podwyższony poziom cholesterolu jest nie-
bezpieczny, ponieważ stanowi główny czyn-
nik ryzyka wystąpienia miażdżycy, udaru 
mózgu, zawału serca, choroby wieńcowej 

oraz miażdżycy zarostowej kończyn dol-
nych. Wspomniany już wcześniej „zły” cho-
lesterol, czyli frakcja o niskiej gęstości – LDL, 
a właściwe jej podwyższony poziom, wraz 
z podwyższonym stężeniem cholesterolu 
całkowitego prowadzi do miażdżycy tętnic 
(najczęściej tętnic wieńcowych serca oraz 
tętnicy szyjnej zaopatrującej mózg w krew). 
Powstająca blaszka miażdżycowa zmniejsza 
światło naczynia, przez co przepływ krwi jest 
znacznie utrudniony, a co za tym idzie serce 
pompuje krew ze zwiększoną siłą (jest 
znacznie obciążone!). Kolejne zagrożenie 
stanowi pęknięta blaszka, która oderwana 
od ściany tętnicy, może stać się bezpośred-
nią przyczyną zatoru.

LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ!
Ta prosta i znana wszystkim zasada w wy-
padku miażdżycy zdecydowanie ma swoje 
zastosowanie. Nadmiar cholesterolu nie od 
razu prowadzi do miażdżycy, wcześniej od-
kłada się w wątrobie, kolejno w śródbłonku 
naczyń, później tworzy nacieki, komórki 
piankowate, i dopiero wtedy blaszkę miaż-
dżycową. Pamiętajmy, że do momentu, kie-
dy nie powstanie jeszcze blaszka oraz nie 
dojdzie do usztywnienia tętnic, powyższe 
zmiany można odwrócić. Podwyższony po-
ziom cholesterolu możemy zmniejszyć za 
pomocą odpowiedniej diety, regularnego 
wysiłku fizycznego oraz właściwej suple-
mentacji.

DIETA W WALCE Z PODWYŻSZONYM 
CHOLESTEROLEM
Pacjenci z zaburzoną gospodarką lipidową, 
jak również chorujący na miażdżycę powinni:
  zastępować tłuszcze zwierzęce roślinnymi,
  unikać smażonych tłustych mięs, a za-

stąpić je chudym gotowanym mięsem 
z indyka, królika lub cielęciną,

  wybierać produkty zawierające sterole 
(często w margarynach),

  spożywać nabiał w postaci tylko chude-
go mleka, kefirów i jogurtów. Unikać tłu-
stych serów!,

  pamiętać o dużej ilości warzyw i owoców,
  ograniczyć spożycie jajek (maksymal-

nie 2 tygodniowo),

  zrezygnować z alkoholu, napojów ener-
getyzujących oraz mocnej kawy.

ODPOWIEDNIA SUPLEMENTACJA
W walce z cholesterolem, poza dietą i wysił-
kiem fizycznym, pomocny jest również od-
powiedni suplement, zawierający zbilanso-
wane składniki, które obniżają poziom frak-
cji LDL, jednocześnie powodując zwiększenie 
frakcji HDL. Produktem wspomagającym 
gospodarkę lipidową jest Cholestrol Wellness 
firmy Bio Nutrition, zawierający składniki 
takie jak np. ekstrakt ze sfermentowanego 
czerwonego ryżu, niacyne, kwasy omega-3, 
ß-sitosterol, ekstrakt z kozieradki i czosnek. 
Należy zwrócić uwagę, że to synergistyczne 
działanie wszystkich składników pozwala na 
obniżenie poziomu cholesterolu. Jednak 
szczególnie ciekawy okazał się jeden z nich, 
mianowicie, sfermentowany czerwony ryż, 
który jest źródłem lowastatyny – powszech-
nego składnika leku stosowanego w lecze-
niu miażdżycy.

Warto wiedzieć, że Cholesterol Wellness:
  obniża poziom frakcji LDL oraz całkowi-

tego cholestrolu,
  podwyższa poziom frakcji HDL,
  poprawia krążenie i przepływ krwi w na-

czyniach,
  zapobiega powstawaniu płytki miażdży-

cowej,
  poprawia funkcjonowanie układu serco-

wo-naczyniowego.

Zadbaj o swoją  
gospodarkę lipidową!
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Tłuszcze, obok cukrów i białek, stanowią 
źródło energii dla naszych tkanek i narządów. 
Wraz z 1g tłuszczów dostarczamy 9 kcal 
energii. Proces trawienia ich zależy od wielu 
czynników, w tym obecności lipazy trzust-
kowej i może przebiegać u części osób nie-
prawidłowo, z uwagi na jej niedobór.

ROLA TŁUSZCZÓW W ORGANIZMIE
Spożywanie tłuszczów jest konieczne nie tyl-
ko z uwagi na wspomnianą już funkcję ener-
getyczną, ale również dlatego, że stanowią 
one budulec dla błon komórkowych naszego 
organizmu. Kolejną istotną rolą jest dostar-
czanie wraz z lipidami nienasyconych kwa-
sów tłuszczowych, potrzebnych do syntezy 
tzw. hormonów tkankowych, które wpływają 
na regulację pracy układu sercowo-naczynio-
wego. Warto również wspomnieć, że witaminy 
A, D, E i K rozpuszczalne są tylko w tłuszczach, 
bez ich obecności nie mogłyby być wchłania-
ne w przewodzie pokarmowym. Tłuszcze nie-
zbędne okazały się również przy produkcji 
hormonów sterydowych, np. płciowych.

PROCES TRAWIENIA
Trawienie pokarmu zależy od tego, czy dane 
składniki należą do tłuszczów, białek lub cu-
krów, ponieważ w poszczególnych odcin-
kach układu pokarmowego wydzielane są 
specyficzne dla danej grupy enzymy. Pierw-
szy wstępny etap trawienia tłuszczów ma 
miejsce nie w jamie ustnej, a w żołądku, 
i jest to hydroliza przy udziale lipazy żołąd-
kowej. Drugi etap, najważniejszy odbywa się 
w początkowym odcinku jelita cienkiego 
– dwunastnicy, gdzie doprowadzane są żółć 
oraz lipaza trzustkowa. Miejscem magazy-
nowania żółci jest pęcherzyk żółciowy, nato-
miast jej produkcja odbywa się w komór-
kach wątroby – hepatocytach. Istotny jest 
fakt, że żółć powoduje rozdrobnienie tłusz-
czu na mniejsze kropelki, dzięki czemu uła-

twia lipazie trzustkowej właściwy rozkład 
lipidów do mono- i diglicerydów oraz glice-
rolu i kwasów tłuszczowych.

PROBLEMY Z TRAWIENIEM – OBJAWY
Zaburzenia procesu trawienia, jak i wchła-
niania lipidów, to poważne schorzenie, które 
często wiąże się z brakiem lub zmniejszoną 
produkcją enzymu lipazy trzustkowej oraz 
żółci. Może to wskazywać na zaburzoną ze-
wnątrzwydzielniczą funkcję trzustki lub nie-
prawidłową produkcję żółci przez hepatocy-
ty. Klasycznym objawem powyższych zabu-
rzeń są tzw. tłuszczowe biegunki i stolce 
oraz niedobór witamin A, D, E i K.

DIETA NISKOTŁUSZCZOWA  
I AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
Jeśli trawienie i wchłanianie lipidów, nie za-
chodzą w sposób właściwy, to bez względu 
na pierwotną przyczynę (jednostkę chorobą 
lub podeszły wiek) należy zwrócić szczególną 
uwagę na swoją dietę. Nie możemy całkowi-
cie wyeliminować tłuszczów z naszej diety, 
z uwagi na szereg funkcji, jakie spełniają, ale 
powinniśmy przyjmować ich nie więcej niż 
20–30% spożywanych kalorii. Produkty wska-
zane w takiej diecie to odtłuszczone mleko, 
maślanka, jogurt, chude mięso z kurczaka/
indyka, cielęcina. Tłuszcze wskazane są głów-

nie w formie surowej do gotowych potraw, 
takie jak olej lniany lub oliwa z oliwek. Zapo-
trzebowanie energetyczne, w takiej diecie 
pokrywają w większości węglowodany. Nale-
ży pamiętać również o korzystnym wpływie 
regularnej aktywności fizycznej, która przy-
spiesza metabolizm a co za tym idzie cały 
proces wchłania składników pokarmowych.

UZUPEŁNIJ LIPAZĘ Z LYPO GOLD
Gdy wprowadzenie diety przynosi tylko czę-
ściową poprawę, należy rozważyć dostarcze-
nie lipazy z zewnątrz. Przykładem produktu, 
który w swoim składzie zawiera enzym 
trzustkowy, jest Lypo Gold for Fat Digestion 
firmy Enzymedica. Suplementacja polega na 
przyjmowaniu jednej kapsułki dziennie pod-
czas posiłku. Natomiast u pacjentów z cho-
robami układu sercowo-naczyniowego zale-
ca się stosowanie do 3 kapsułek dziennie na 
pusty żołądek. Dzięki Lypo Gold trawienie 
tłuszczów zostaje usprawnione a narządy 
nie są obciążone. Korzyścią preparatu jest 
również obecność innych enzymów, amylazy 
oraz proteazy, odpowiedzialnych za proces 
trawienia cukrów i białek. Kompleks enzy-
mów pozwala uniknąć niestrawności wystę-
pującej po spożyciu ciężkostrawnych po-
traw. Badania wykazały, że uzupełnienie 
diety o enzymy korzystnie wpływa na zdro-
wie całego układu pokarmowego oraz wchła-
nianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach.

Jeśli chcesz wesprzeć swój organizm 
w trawieniu lipidów, rozpocznij regularne 
przyjmowanie Lypo Gold i ciesz się jedze-
niem ulubionych potraw.

Lepsze 
trawienie 
tłuszczów z…
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  Proszę nam opowiedzieć o sobie. Kie-
dy zainteresował sie Pan muzyką?

Przede wszystkim warto wspomnieć, że wy-
chowałem się w rodzinie o wieloletnich tra-
dycjach muzycznych. Dziadek, Aleksander 
Szwarc, był dyrygentem Reprezentacyjnej 
Orkiestry Wojska Polskiego. Moja mama na-
tomiast studiowała pianistykę w Konserwa-
torium Warszawskim (Wyższa Szkoła Mu-
zyczna im. F. Chopina).

Swoją „przygodę z muzyką” zacząłem od 
nauki gry na fortepianie, potem na klarne-
cie. Dość szybko zainteresowałem się 
jazzem. Warsztatu muzycznego uczyłem się 
od grona szczecińskich muzyków jazzowych.

Karierę jazzową zacząłem w Klubie Stu-
dentów Politechniki Szczecińskiej „Kon-
trasty”.

Wystąpiłem między innymi z Kwintetem 
pianisty Janusza Weissa w Szczecińskiej 
Wiośnie Orkiestr, na festiwalu Jazz nad Odrą 
we Wrocławiu oraz wystąpiłem z gdańskim 
trio Ludomira M. Januszkiewicza i z zespo-
łem tym dokonałem nagrań dla rozgłośni 
radiowych w Szczecinie i w Gdańsku. W la-
tach 1975–1978 grałem w Szwecji.

Jedno z moich marzeń spełniło się, gdy 
po powrocie ze Skandynawii, jesienią roku 
1978, wraz z zespołem Pat 78 akompanio-
wałem włoskiej piosenkarce Faridzie pod-
czas jej występów w Kaskadzie w Szcze-
cinie.

W lutym 1979 roku podpisałem kontrakt 
na występy z Jerzym Połomskim, zostając 
kierownikiem zespołu akompaniującego po-
pularnemu piosenkarzowi na trasach w Pol-
sce oraz Czechosłowacji… Kolejne lata były 
pełne koncertów, fascynujących kolaboracji 
i muzycznego rozwoju.

   Czy jazz jest muzyką dla każdego?
Jazz zdecydowanie nie jest dla każdego. 

Odbiorca sztuki (każdej) nie musi jej rozu-
mieć, ale musi ją przeżywać. Jeżeli ktoś mó-
wi „Ja tej sztuki nie rozumiem” używa błęd-
nego określenia. Powinien powiedzieć “Ta 
sztuka do mnie nie dociera”.

Jazz jest dla tych, którzy mają pewne 
specyficzne predyspozycje do reagowania 
na puls zwany kiedyś swingiem, teraz 
groove’em, wywołanym nakładaniem się 
kontrapunktowo kilku warstw rytmicznych 
w wykonywanym utworze. Ten element nie 
istnieje w żadnej innej muzyce, poza muzy-

ką latynoską, ale jej groove jest inny niż ten 
w jazzie.

  Jak przebiega proces tworzenia muzyki 
jazzowej?

Pytanie skomplikowane o tyle, że dotyczy 
zarówno małych składów od trio do sekste-
tu, jak i big-bandów. Big-bandy powstały 
w celu wykonywania muzyki tanecznej, któ-
rą kiedyś był jazz.

W małym składzie każdy utwór powstaje 
od nowa za każdym razem kiedy jest wyko-
nywany. Zasada ta nie dotyczy zespołów, 
w których jest boss i on „rozkazuje”. Nor-
malnie każdy członek zespołu jest współ-
twórcą utworu w momencie jego wyko-
nywania.

Do tego potrzebna jest znajomość utwo-
ru, umiejętność słuchania kolegów i reago-
wania, na to co oni grają, poczucie czasu 
i przebiegu taktów bez potrzeby ich liczenia 
i najważniejsze – potrzeba opowiedzenia 
muzycznym językiem swoich nastrojów 
i emocji.

Podczas zbliżającego się koncertu z Ada-
mem Makowiczem wykonamy standardy 
jazzowe, które doskonale znamy, ale nie 
wiemy, jak przebiegnie realizacja każdego 
z nich. To będzie się działo ad hoc. Wszyscy 
będą świadkami dialogu pomiędzy mną 
a Adamem. Dialogu, którego przebieg nie 
został zaplanowany, a tym samym nie jest 
znany i tak będzie przez cały koncert.

  Wyjątkowy i niezapomniany występ?
Warszawski festiwal Jazz Jamboree, 

rok 1967, występ kwartetu Charles’a Lloyda 
w składzie:

• Charles Lloyd – tenor sax, flet
• Keith Jarrett – fortepian
• Jack DeJohnette – bębny
• Ron McClure – kontrabas
  Muzycy związani ze sceną jazzową, ale 
też tzw. rozrywkową, np. rockową czy 
popową, chętnie występują z orkie-
strą. Jak Pan sądzi – dlaczego?

Odpowiedź złożona. Czasami gra tutaj rolę 
idea płacącego za wszystko producenta. Za-
potrzebowanie na taki melanż. Prawdopo-
dobnie w niektórych przypadkach idea do-
wartościowania.

Osobiście nie uważam, że granie z orkie-
strą nobilituje muzyka jazzowego czy roz-
rywkowego. Klasycy nie potrafią grać jazzu 
i podczas takich produkcji łączonych wszyst-
ko idzie dobrze i gładko dopóki nie skończą 
się nuty. Potem nastaje pełna grozy cisza.

Dla mnie osobiście jazz to zupełnie inna 
bajka, w której obowiązują odmienne kryte-
ria estetyczne, inna forma, inny sposób po-
sługiwania się instrumentem, inny przebieg 
czasu, brak skoczności, dowolna interpreta-
cja wartości nutowych (nie mam na myśli 
big-bandów), podczas gdy orkiestra nie ma 
prawa reagować na moje granie, tylko musi 
egzekwować zapis nutowy. Jest to egzekucja 
muzyki. Mojej muzyki.

  Który ze swoich projektów, płyt lubi 
Pan najbardziej? Do nich wraca lub 
wspomina…

Moja kompozycja „Blind Warriors” z płyty 
„In the Bush” grupy Electric Breakwater, 
gdzie w solówce udało mi się powiedzieć to 
co chciałem powiedzieć. Podobnie w utwo-
rze Andrzeja Winnickiego „Is This Your Final 
Answer” z płyty „Crazy Girl” kwintetu Ko-
meda Project. Moja ocena tego ostatniego 
chyba w miarę obiektywna, ponieważ zna-
ny amerykański krytyk jazzowy Thomas 
Conrad napisał w związku z tym o mnie: 
Krzysztof Medyna jest dominującym muzy-
kiem, którego gra na saksofonie wywołuje 
gęsią skórkę.

  Co jest Pana muzycznym marzeniem?
Grać dalej.

  Trzy słowa określające jazz?
Szczerość, emocja, ekspresja.

Szczerość, emocje, ekspresja  
– jazz oczami Krzysztofa Medyny
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Markowa Poliklinika Śmiechu
Drodzy Czytelnicy Markowej Apteki, jak powszechnie wiadomo, apetyt wzrasta 

w miarę jedzenia. Podobnie jest z endorfinami: im wyższy ich poziom, tym większą 

mamy ochotę na powtórzenie bodźca, który pobudził ich wydzielanie. A więc im 

więcej endorfin, tym większy na nie mamy apetyt. I tak jest w kółko.

 ☺ Im więcej uśmiechu, tym więcej szczęścia, zatem zapraszamy do wspólnego 

pobudzania hormonu szczęścia.
Sód i potas idą w parze 
zawsze dziarsko, 

zawsze razem
równowagę zapewniają 
na organizm 

Twój wpływają 

chcesz być silny 
niczym tur

nie mieć w głowie 
żadnych dziur 

mieć ciśnienie jak 
podlotek 

móc przeskoczyć każdy 
płotek

serce młode, jędrne, 
hoże

spokój jak buddyjski 
bożek 

żadnych zaparć ani 
wzdęć 

przy migrenach nagłych 
zejść?

musisz uzupełniać płyny 
– nie rób tak zdziwionej 

miny –
minerały, suplementy 
by w choroby złej 

odmęty

nigdy nie wpaść, 
się uchronić 

przestań tyrać, 
przestać gonić 

zażyj potas, zażyj sód 
wtedy długo będziesz 

zdrów!

Do apteki wpada starszy pan z plastrem moc-
no przytwierdzony do pleców z zapytaniem:

– Byłem u Pana magistra z bólem pleców 
3 tygodnie temu i polecił mi pan kapsiplast… 
– No i co pomogło? – pyta farmaceuta.

– Oczywiście, ból minął po trzech godzi-
nach. Dziękuję za poradę!

– To się cieszymy, a teraz w czym może-
mu Panu pomóc ?

– Pomóc odklejć ten plaster…

  

Profesor anatomii na pierwszych zaję-
ciach w pierwszym semestrze:

– Zaczniemy od podstaw autopsji. Tutaj 
są dwie rzeczy najistotniejsze. Po pierwsze 
– musicie państwo pokonać swoje obrzydze-
nie. Proszę popatrzeć... – i wetknął palec 
w tyłek trupa, wyciągnął go i oblizał. – A te-
raz każdy z was po kolei! 

Studenci z bladymi twarzami podchodzą 
do zwłok, ale robią, co kazał profesor. Kiedy 
skończyli wykładowca mówi:

– Po drugie, powinniście państwo popra-
cować nad spostrzegawczością. Włożyłem 
palec wskazujący, ale oblizałem środkowy!

  

Chirurg do pacjenta:
– Usunięcie tego gwoździa z pana głowy 

będzie kosztowało dwa tysiące.
– Ale przecież ja mam ubezpieczenie 

w NFZ!
– Na podstawie samego ubezpieczenia 

możemy go panu lekko przygiąć, żeby nie 
przeszkadzał.

  

Pacjentka: Poproszę witaminę PP, chyba, 
że ma Pani coś skuteczniejszego?

Farmaceutka: Na co to ma być?
Pacjentka: Chcę oduczyć męża palenia.
Farmaceutka: A co ma z tym wspólnego 

witamina PP?
Pacjentka: No… zdaje się, że „PP” to zna-

czy „Przeciw Paleniu” …
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