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Minęło sporo czasu odkąd, po raz pierwszy 
uświadomiliśmy sobie, że wraz z nastaniem 
czasów pandemii, musimy zmienić swoje co-
dzienne życie. Początkowo było w nas dużo 
strachu i obaw, bo każdy obawiał się zaka-
żania przez COVID-19. Czekaliśmy na szyb-
kie zakończenie tego trudnego czasu, ale 
stopniowo zaczęliśmy dostosowywać się 
i akceptować zaistniałą sytuację. Wiele obo-
strzeń stało się dla nas normalnym stanem 
rzeczy. Noszenie maseczek, zachowanie 
odpowiedniej odległości w sklepach oraz 
stosowanie jednorazowych rękawiczek, ale 
czy to wystarczy, by uchronić nas przed za-
każeniem? Czas, by zacząć dbać o wzmoc-
nienie naszych naturalnych mechanizmów 

Prawidłowo zbilansowana dieta 
Czynność naszego układu immunologiczne-
go zależy od działania wielu substancji re-
gulujących kilka mechanizmów obronnych 
jednocześnie. Pod kątem biochemicznym są 
to związki białkowe, w tym najistotniejsze im-
munoglobuliny, czyli przeciwciała. Pożywie-
nie, które spożywamy każdego dnia, składa 
się z trzech podstawowych związków odżyw-
czych: białek, węglowodanów i tłuszczy. Bio-
rąc pod uwagę ilość komórek układu odpor-
nościowego, regulujących jego prawidłową 
czynność oraz ich budowę chemiczną, powin-
niśmy zadbać o to, by nasza dieta składała się 
z pełnowartościowego białka. Są one bogate 
we wszystkie aminokwasy egzogenne, czyli 
takie których nasz organizm nie jest w stanie 
sam zsyntetyzować. W białku pełnowarto-
ściowym aminokwasy te znajdują się w od-
powiednich ilościach i proporcjach, by pokryć 
nasze dzienne zapotrzebowanie. Doskona-
łym źródłem białka pełnowartościowego są 
te pochodzenia zwierzęcego znajdujące się: 
w jajach, drobiu, wołowinie, indyku, rybach, 
serach i mleku. Natomiast pełnowartościo-

Beata Kubiś
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we białka pochodzenia roślinnego znajdują 
się w amarantusie, komosie ryżowej, algach, 
chlorelli i spirulinie. Dzienne rekomendowane 
zapotrzebowanie na białko dla dorosłej oso-
by niećwiczącej powinno wynosić od 0,8 do 
1 g białka na kilogram masy ciała. Nie powin-
niśmy jednak przekraczać zalecanej dziennej 
dawki, gdyż nadmierne ilości spożywanego 
białka bardzo obciążają nerki. Warto również 
zwrócić uwagę na rodzaje tłuszczów, które 
pojawiają się w naszej diecie. Udowodniono, 
że wielonienasycone kwasy tłuszczowe ome-
ga 3 i omega 6 mają działanie immunomodu-
lujące. Powinniśmy spożywać je w proporcji 
od 1:2 do 1:5, co oznacza, że kwasów omega 6 
należy spożywać więcej niż omega 3. Wzbo-
gaćmy zatem naszą dietę w tłuste ryby, takie 
jak łosoś, śledź, czy makrela. Używajmy war-
tościowych olejów: lnianego, rzepakowego 
i oliwę z oliwek na surowo, do sałatek, gdyż są 
one źródłem kwasów tłuszczowych omega 3. 
Nie zapomnijmy również, o codziennych pię-
ciu porcjach warzyw i owoców, zawierających 
cenne antyoksydanty oraz witaminy A i E, któ-
re wspomagają naszą odporność. Pamiętajmy 
również, aby wzbogacić naszą dietę w pro-
dukty bogate w witaminę D, przede wszyst-
kim przetwory mleczne takie jak mleko, sery, 
jogurty, kefiry, które są również doskonałym 
źródłem probiotyków. Bakterie probiotyczne 
to doskonałe wsparcie odporności płynącej 
prosto z naszych jelit. Właściwa i różnorodna 
mikroflora jelitowa wspiera i reguluje mecha-
nizmy odpornościowe, tym samym wzmac-
niając nasz układ immunologiczny. 

odpornościowych, tak by były one w stanie 
zwalczyć ewentualną infekcję wirusową. 
Zakażenia wirusowe to przebiegłe infekcje. 
Wirus to prymitywna cząsteczka, mająca 
zdolność do namnażania się tylko w ży-
wym organizmie oraz przestawienia ludz-
kiego metabolizmu tak, by produkować dla 
siebie niezbędne białka warunkujące jego 
przeżycie. Stosowanie wyżej wymienionych 
środków ochrony osobistej jedynie utrudnia 
transmisję wirusa. Dużą rolę w zwalczaniu 
infekcji ogrywają mechanizmy regulujące 
aktywność naszej odporności. Niestety na 
odporność nieswoistą, wrodzoną nie może-
my wpłynąć, ale na odporność swoistą, na-
bytą już tak.

WARZYWA

OWOCE

ZBOŻA

MIĘSO lub jego alternatywy

WODA
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Nawodnienie
Pamiętajmy, aby każdego dnia wypijać odpo-
wiednią ilość płynów, najlepiej czystej wody 
mineralnej. Wystarczy, że dziennie spożyjemy 
30 ml wody na każdy kilogram naszej masy 
ciała. Przykładowo osoba ważąca 60 kg po-
winna wypijać 1,8 l każdego dnia. Taka ilość 
w zupełności wystarczy, by oczyścić orga-
nizm z toksyn i ubocznych produktów prze-
miany materii. Wzbogaćmy również naszą 
dietę w owoce i warzywa zawierające dużą 
ilość wody oraz zupy, koktajle i soki mające 
w swoim składzie cukry pochodzenia natural-
nego. 

Sport to zdrowie!
Codzienny ruch to podstawa dobrego samo-
poczucia. Aktywność fizyczna dostarcza nam 
endorfin, które są jak najbardziej wskazane, 
zwłaszcza w tym trudnym dla nas czasie, kie-
dy to nie możemy prowadzić tak bogatego ży-
cia towarzyskiego, jak przed pandemią. Poza 
aspektem psychologicznym, istnieje również 
pozytywny fizjologiczny wpływ wysiłku fi-
zycznego na naszą odporność. Istotna jest 

regularność w podejmowaniu umiarkowanej 
aktywności, gdyż podnosi ona poziom białych 
krwinek (limfocytów) pełniących w naszym 
organizmie istotną rolę obronną. Ważne, aby 
wysiłek fizyczny był średniej intensywności, 
wykonywany regularnie i dostosowany do na-
szej wydolności. Taka aktywność nie obciąża 
naszego organizmu i nie zmusza go do inten-
sywnej regeneracji. Dzięki temu wspomaga 
on mechanizmy naszej odporności, regulując 
funkcję komórek odpornościowych, które są 
w pełnej gotowości, by zwalczać ewentualne 
infekcje bakteryjne oraz wirusowe. Korzyst-
ny jest również wpływ podwyższonej tem-
peratury ciała, wytwarzanej przez pracujące 
mięśnie, wówczas zwiększa się metabolizm 
naszego organizmu, a co za tym idzie wzrost 
ogólnej przemiany materii. 

Sen i odpoczynek
Sen i odpoczynek to najbardziej wartościowy 
czas dla naszego organizmu w ciągu doby. 
Zdrowy sen u osoby dorosłej powinien trwać 
od 7-8 godzin. Najlepszą porą na rozpoczęcie 

snu są godziny między 22:00 a 23:00. Wów-
czas sen trwający 8 godzin kończy się o 6:00 
lub 7:00. Podczas tego czasu przebiegają róż-
ne procesy regulujące aktywność każdego 
z poszczególnych narządów w naszym ciele 
oraz ogólna regeneracja organizmu. Od godzi-
ny 24:00 ma miejsce odbudowa krwinek w na-
szym układzie krwiotwórczym. Następnie do 
3:00 swoją aktywność podejmuje wątroba, 
filtrując i detoksykując krew z ubocznych pro-
duktów przemiany materii. Później odbudo-
wują i oczyszczają się płuca, a od godziny 5:00 
do 7:00 następuje wzmożenie pracy jelit. Sen 
pozwala przede wszystkim odpocząć nasze-
mu układowi nerwowemu, który w tym czasie 
nie musi kontrolować dodatkowych czynno-
ści, takich jak wzmożony ruch, utrzymanie 
równowagi, patrzenie, myślenie czy anali-
zowanie. Podczas snu układ nerwowy odpo-
wiada za utrzymanie podstawowych funkcji 

życiowych takich jak oddychanie, metabolizm, 
marzenia senne i regulację pracy pozostałych 
narządów. Dbajmy o prawidłową higienę snu, 
gdyż właściwie zregenerowany organizm bę-
dzie bardziej wydajny w zwalczaniu ewentu-
alnych infekcji wirusowych.
Sytuacja epidemiologiczna, w której się zna-
leźliśmy jest wyjątkowa, dlatego powinniśmy 
w sposób szczególny zadbać o naszą odpor-
ność. Stosujmy się do panujących obecnie za-
sad, przeczekajmy ten trudny dla nas wszyst-
kich czas tak, by za kilka miesięcy móc znów 
robić wszystko to, z czego musimy teraz, ze 
względu na bezpieczeństwo nasze i naszych 
bliskich, zrezygnować. Pamiętajmy o prowa-
dzeniu zdrowego i higienicznego stylu życia 
i nie zapomnijmy, że ogólne samopoczucie, 
określane potocznie jako stan ducha jest rów-
nie ważne, co troska o poszczególne układy 
w naszym organizmie. ■

WZMOCNIONA ODPORNOŚĆ 
każdego dnia

Więcej informacji na www.silesianpharma.pl
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety. 

Utrzymywanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.

Reklama

Acerola

Witamina C
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Tabletki do ssania o smaku pomarańczowym Tabletki dla dorosłych i dzieci od 6. roku życia.

Witamina C, selen i cynk pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.



WYRÓŻNIA SIĘ DWA PODSTAWOWE MECHA-
NIZMY DZIAŁANIA ODPORNOŚCI NABYTEJ:

Komórkowa – polega na bezpośrednim 
atakowaniu patogenów przez wyspe-
cjalizowane komórki odpornościowe – 
limfocyty T.

Humoralna – nieco bardziej skompilo-
wana i złożona. Polega, na wytworzeniu 
specjalnych białek – przeciwciał – pro-
dukowanych przez limfocyty. Te wyspe-
cjalizowane cząsteczki, zwane inaczej 
immunoglobulinami maja zdolność do 
opsonizacji, czyli otaczania patogenu, 
zneutralizowania go i usunięcia na dro-
dze fagocytozy, czyli wewnątrzkomór-
kowego „pożarcia” przez inne komórki 
odpornościowe o właściwościach żer-
nych. Aktywność przeciwciał oraz szyb-
kość ich odpowiedzi na pojawienie się 
antygenu, zależy od tego, czy już wcze-
śniej nasz organizm miał z nim kontakt. 
Jeśli tak, to po zetknięciu się po raz drugi 
z tym samym antygenem, dochodzi do 
szybszej i skuteczniejszej odpowiedzi 
i reakcji odpornościowej, w porówna-
niu z pierwszym kontaktem. Oprócz 
mechanizmów mobilizujących inne 
komórki odpornościowe do działania, 
przeciwciała mają również zdolność do 
neutralizowania toksyn i zwalczania in-
fekcji wirusowych.

WYRÓŻNIAMY 5 GŁÓWNYCH KLAS
 IMMUNOGLOBULIN:

Immunoglobulina A (IgA) – wchodzi 
w skład śliny i łez, pełniąc rolę odporno-
ściową w obrębie błon śluzowych prze-
wodu pokarmowego, oddechowego, 
moczowo-płciowego i zapobiegając ko-
lonizacji patogenów w tych miejscach.
Immunoglobulina D (IgD) - najmniej 
przebadana, występująca w surowicy 
w najmniejszej ilości.
Immunoglobulina E (IgE) – odpowia-
da za wystąpienie reakcji alergicznych 
(działanie natychmiastowe) powoduje 
uwalnianie histaminy, substancji która 
jest głównym winowajcą złego samo-
poczucia u alergików. Odpowiada za 
pojawienie się obrzęków, swędzenie, 
zaczerwienia skóry i błon śluzowych. 
Odgrywa istotną rolę w zwalczaniu pa-
sożytów.
Immunoglobulina G (IgG) – bierze 
udział w odpowiedzi wtórnej na zakaże-
nie, pojawiają się we krwi w późniejszej 
fazie choroby.
Immunoglobulina M (IgM) – to prze-
ciwciało pierwszego rzutu, wydzielana 
we wczesnych stadiach reakcji odpor-
nościowej, w późniejszym czasie infek-
cji zastępowane przez IgG.
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Szczepienia jako najlepszy sposób wspoma-
gania odporności nabytej
Nieoceniona jest rola odpowiedzi humoralnej 
charakterystycznej dla odporności swoistej. 
Na jej mechanizmach opiera się działanie 
szczepionek zapobiegającym chorobom wiru-
sowym. Wyróżniamy szczepionki żywe, któ-
re posiadają w swoim składzie atenuowane, 
czyli nieaktywne chorobotwórczo antygeny 
wirusowe oraz nieżywe, zawierające w swoim 
składzie całkowicie zabite drobnoustroje lub 

ich fragmenty. Bez względu na typ szczepion-
ki, zostaje ona, poprzez iniekcję, wprowadzona 
do organizmu i pod jej wpływem, nasz układ 
immunologiczny zaczyna wytwarzać swoiste 
przeciwciała. Reakcja ta, po pierwszym kon-
takcie z antygenem przebiega wolniej, a od-
powiedź układu odpornościowego staje się 
zauważalna. Pojawiają się niegroźne reakcje 
poszczepienne w postaci objawów grypopo-
dobnych – osłabienie, stan podgorączkowy, 
ospałość i uczucie ogólnego rozbicia.  ■

Odporność immunologiczna to zdolność or-
ganizmu, do obrony przed uszkadzającym 
wpływem mikroorganizmów, obcych cząste-
czek oraz toksyn, mogących zakłócać naszą 
homeostazę. Jego obecność i prawidłowe 
funkcjonowanie, warunkuje nasze przetrwa-
nie w różnych, zwłaszcza niesprzyjających 
warunkach środowiska zewnętrznego. Długie 
życie w zdrowiu i dobrym samopoczuciu w du-
żej mierze zależy od siły i wydolności naszej 
odporności. Właśnie dlatego warto o niej pa-
miętać i każdego dnia wpierać jej prawidłowe 
funkcjonowanie.

Sylwia Kupczyk

Podstawowe 
mechanizmy 
chroniące przed 
infekcjami

Odporność

WYRÓŻNIAMY DWA RODZAJE ODPORNOŚCI 
– nieswoistą (wrodzoną) i swoistą (nabytą).

TYPY ODPORNOŚCI

Odporność nieswoista, czyli wrodzona, 
towarzyszy nam od pierwszych do ostat-
nich dni życia. Ściśle uzależniona jest od 
rozwoju wewnątrzmacicznego przebie-
gającego w życiu płodowym, a także od 
uwarunkowań genetycznych. W jej skład 
wchodzi skóra, która pokrywa całe nasze 
ciało i chroni je przed chorobotwórczymi 
czynnikami zewnętrznymi. Odbiera ona 
wszelkie zewnętrzne bodźce i zapewnia 
protekcję pozostałym, głębiej położonym 
tkankom i narządom. Kolejną składową 
odporności wrodzonej są błony śluzo-
we, które wyścielają od strony światła, 
wszystkie narządy. Są one bardzo immu-
nogenne, co oznacza, że mają zdolność 
do uruchamiania wielu złożonych me-
chanizmów obronnych, pod wpływem ze-
tknięcia się z obcym antygenem, najczę-
ściej będącym patogenem lub substancją 
toksyczną. Odporność nieswoista jest 
bezpośrednią i natychmiastową reakcją, 
stanowiącą pierwszą linię obrony. Jeśli 
jednak ta okaże się być niewystarczają-
ca, wówczas uruchamia ona mechanizmy 
odporności swoistej.
Odporność swoista, czyli nabyta, którą 
zdobywamy w ciągu całego życia mogąc 
wpływać na jej wzmocnienie. Momentem 
jej uruchomienia jest kontakt z obcymi 
antygenami, czyli cząsteczkami, jak dotąd 
nieznanymi dla organizmu. Po zetknięciu 
się np. patogenu z naszymi komórkami, 
dochodzi do jego identyfikacji przy udziale 
limfocytów – głównych komórek układu 
odpornościowego, zdolnych do przepro-
wadzania bardziej swoistych reakcji.
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Odkażanie rąk 
i co dalej?

SOS 
dla suchej 

skóry 
dłoni

Adrianna Majewska
Przyszło nam żyć w nieco skomplikowa-

nych czasach. Pandemia spowodowana 
ogromną ilością zakażeń przez koronawiru-
sa (COVID-19) na całym świecie, zmieniła or-
ganizację życia codziennego każdego z nas. 
Koniecznością stało się przede wszystkim 
rygorystyczne przestrzeganie zasad zwią-
zanych z minimalizowaniem dalszego roz-
przestrzeniania się wirusa drogą kropelkową 
poprzez stosowanie maseczek ochronnych 
oraz zwiększenie częstotliwości mycia i od-
każania rąk.

Tak prozaiczna czynność, jak właściwe my-
cie oraz odkażanie rąk stało się konieczną i co-
dzienną czynnością, mającą zapobiegać dal-
szemu rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19. 
Zaczęliśmy stosować środki odkażające na 
bazie agresywnych związków alkoholu, któ-
re używane, nawet kilkanaście razy dziennie, 
źle wpływają na stan i kondycję skóry naszych 
dłoni. Dla wielu producentów środków odka-
żających najważniejsze stało się skuteczne 
zabijanie wirusa, stwarzając tym samym takie 
warunki środowiskowe, w których koronawirus 
nie jest w stanie przetrwać.

SKŁAD PREPARATÓW DEZYNFEKUJĄCYCH
Wiele dostępnych obecnie na rynku prepara-

tów nazwanych jako: odkażające, antyseptycz-
ne, dezynfekujące mają w swoim składzie alko-
hol w stężeniu powyżej 70%, sięgający nawet 
stężenia 85%. Środki dezynfekujące posiadają-
ce stężenie poniżej 70% nie są wskazane przez 
Światową Organizację Zdrowia, gdyż okazują 
się one niewystarczające, by skutecznie i na 
długo zwalczyć potencjalnego koronawirusa 
z powierzchni naszych dłoni.

Niestety skóra naszych dłoni jest bezwzględ-
nie skazana i poddawana próbie wysokich 
stężeń przede wszystkim alkoholu etylowego 
(>70%), dodatkowo także alkoholu izopropylo-
wego (7,5%), będącego zamiennie nazywanego 
izopropranololem, a także nadtlenku wodoru 
(3%) znanego nam doskonale jako woda utle-
niona. Możemy się spotkać także z propran-
2-olem, czytając skład innego środka dezyn-
fekującego. Wszystkie te środki, by skutecznie 
działać na wirusa, muszą zawierać związki al-
koholu.

Etanol to główny składnik każdego skutecz-
nego preparatu odkażającego, mający właści-
wości higroskopijne. Oznacza to, że posiada 
zdolność do pochłaniania dużej ilości wody, 
poprzez jej wiązanie, w tym przypadku z po-
wierzchni skóry naszych rąk. Etanol wiąże wodę 
i szybko odparowuje z powierzchni naszych 
dłoni, pozostawiając je suche i spierzchnięte. 
Obecność innych rodzajów alkoholi w prepara-
cie np. izopropranololu, a także nadtlenku wo-
doru, dodatkowo nasilają efekt dehydratacyjny 
skóry. Dodatkowo działają również niszcząco 
na naturalną lipofilną powłokę naszej skóry, 
zwiększając stopień odwonienia naskórka.

WŁAŚCIWA PIELĘGNACJA DŁONI
PAMIĘTAJ O KILKU ISTOTNYCH ZASADACH

Wybieraj środki odkażające posiadające 
w swoim składzie glicerynę. Warto też zwró-
cić uwagę na dodatek aloesu zwyczajnego, 
który posiada właściwości kojące i regeneru-
jące przesuszony oraz skłonny do uszkodzeń 
naskórek.

Kremy głęboko nawilżające ze wskaza-
niem do skóry suchej lub bardzo suchej. Waż-
ne by były one tłuste i nieco dłużej się wchła-
niały. Wówczas jest szansa, że taki krem 
pomoże nam stworzyć warstwę ochraniającą 
naszą skórę przed kolejnym użyciem alko-
holowego środka odkażającego. Istotne by 
krem nawilżający posiadał w swoim składzie: 
glicerynę o właściwościach nawilżających, 
różnego rodzaju oleje pochodzenia natural-
nego, np. olej kokosowy, olej z awokado, olej 
rokitnikowy, olej z pestek dyni, olej z konopii, 
oraz olej arganowy, który stymuluje odno-
wę komórkową, reguluje stopień odżywienia 
skóry i chroni ją przed utratą wilgoci. Również 
dodatek pantenolu jest jak najbardziej mile 
widziany, gdyż łagodzi on podrażnienia, zwal-
cza stany zapalne i przywraca prawidłowy 
poziom nawilżenia skóry. Zawartość witamin 
A i E w kremie wpływa na poprawę regenera-
cji naskórka, a dość modny ostatnio dodatek 
masła shea i kwasu hialuronowego szybko 
i długotrwale nawilża przesuszoną skórę dło-
ni, równocześnie intensywnie ją nawilżając.

Stosując środek dezynfekujący należy 
zachować istotny odstęp czasowy pomię-
dzy aplikacją środka odkażającego a kremu 
nawilżającego na skórę dłoni. Nakładając al-
koholowy środek antyseptyczny na dłonie, 
pozwólmy mu odparować z powierzchni skó-
ry. Gdy przestaniemy całkowicie czuć charak-
terystyczny alkoholowy zapach na dłoniach, 
po ok. 15-20 min możemy zastosować krem 
nawilżający. 

Nawilżaj się od środka! Prawidłowe na-
wodnienie organizmu, gwarantuje właściwe 
nawilżenie skóry. Pamiętaj aby codziennie 
wypijać przynajmniej 2 litry wody mineral-
nej. Dodatkowo spożywaj owoce o wysokiej 
zawartości wody, np. jabłka, cytrusy, melony, 

arbuzy, winogrona – zawierają one również 
dobroczynne witaminy wspomagające rege-
nerację skóry. Pamiętaj, również o dodawaniu 
nienasyconych kwasów tłuszczowych do swo-
ich dań, np. sałatek, w postaci oliwy z oliwek, 
oleju lnianego, oleju z pestek winogron, oleju 
z pestek dyni. Wzbogacaj swoją dietę o awoka-
do i orzechy, gdyż są one doskonałym źródłem 
tłuszczów dobroczynnych dla naszej skóry.

Jak widać dbanie o skórę naszych dłoni moż-
na zacząć od zaraz i działać na kilka sposobów. 
Pamiętajmy o tym, by w obecnym czasie nie 
rezygnować z dezynfekcji rąk, ani nie zmniej-
szać częstotliwości ich odkażania. Zastosujmy 
się do powyższych zasad i pielęgnujmy swoje 
dłonie, dbając równocześnie o przestrzeganie 
zasad związanych z możliwością potencjalne-
go zakażenia wirusem. ■

Dbajmy o siebie i swoich bliskich!
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• regeneracja • pielęgnacja • ochrona •

ukojenie i nawilżenie dla bardzo suchej 
i zniszczonej skóry dłoni
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Więcej informacji na www.silesianpharma.pl
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Rola, zapotrzebowanie 
i źródła występowania 

witaminy D

Witamina D to jedna z ważniejszych 
witamin rozpuszczalnych w tłusz-
czach. Znana przede wszystkim 
jako witamina D3 o chemicznej na-
zwie cholekalcyferol oraz jej druga 
postać D2 - ergokalcyferol. Obydwa 
te związki odpowiadają za prawi-
dłową gospodarkę wapniowo-fos-
foranową kośćca, tym samym za-
pobiegając występowaniu krzywicy 
u dzieci. Najlepszym źródłem wi-
taminy D jest synteza skórna prze-
biegająca przy udziale właściwego 
nasłonecznienia i odpowiedniego 
czasu ekspozycji skóry na promie-
niowanie słoneczne. Wystarczy 15 
minut przebywania na słońcu, naj-
lepiej z odkrytymi ramionami, celem 
pokrycia nawet 80-100% dziennego 
zapotrzebowania na witaminę D.

Adrianna Majewska

DZIENNE 
ZAPOTRZEBOWANIE 

NA WITAMINĘ D 
noworodki do 6. miesiąca życia 

400 IU/dobę,
noworodki między 6. a 12. miesiącem życia 

400-600 IU/dobę,
dzieci między 1-10 rokiem życia 

600-1000 IU/dobę,
młodzież od 11-18 roku życia 800-2000 IU/dobę,

osoby dorosłe 800-2000 IU/dobę,
osoby dorosłe po 65 roku życia 

800-2000 IU/dobę,
seniorzy po 75 roku życia 
od 2000-4000 IU/dobę,

kobiety w ciąży i w czasie 
laktacji – 2000 IU/dobę.

Niestety żyjemy w takiej szerokości geograficz-
nej, którą charakteryzuje zmienność pór roku, 
a co za tym idzie, różnice w wysokości słońca 
w ciągu roku. Najbardziej zahamowane wydzie-
lanie witaminy D w skórze następuje w miesią-
cach od października do marca. Wówczas, prak-
tycznie u każdego mieszkańca Polski, dochodzi 
do względnych niedoborów witaminy D.

Jak zbadać poziom witaminy D?
Niedobór witaminy D musi potwierdzić lekarz 
na podstawie zleconego badania metabolitu 
witaminy D - 25(OH)D3 - z próbki krwi pobranej 
od pacjenta. Na ich podstawie lekarz stwierdza 
stopień niedoboru witaminy D i dostosowuje od-
powiednią dawkę suplementacji cholekalcyfero-
lu w formie leku. Szczególnie istotne jest moni-
torowanie stężenia 25(OH)D3 u dzieci w okresie 
ich intensywnego wzrastania. Wzmożony w tym 
czasie, wysoki obrót kostny u dzieci, może do-
prowadzać u nich do niskich wartości witaminy 
D, czego skutkiem mogą być zmiany krzywicze. 
U dorosłych, zwłaszcza u osób starszych, po-
twierdzone niedobory cholekalcyferolu mogą 
prowadzić do osteomalacji, czyli rozmiękania 
kości, zwiększając tym samym ich podatność na 

złamania. Na niedobory witaminy D są narażo-
ne również osoby otyłe, obciążone chorobami 
przewlekłymi oraz kobiety w ciąży, u których 
zapotrzebowanie na witaminę D w tym okresie 
wzrasta. Na dodatkową suplementację lekiem 
powinniśmy zdecydować się po konsultacji 
z lekarzem, mając potwierdzone w badaniach 
niedobory tej witaminy.

Źródła witaminy D
Produkcja skórna nie jest jedynym źródłem 
witaminy D. Niektóre produkty żywnościowe, 
takie jak jaja (zwłaszcza żółtko), tłuste ryby 
morskie, wątroba wieprzowa, tran, żółty ser, 
czy mleko krowie są w stanie dostarczać nam 
dzienną dawkę tej witaminy. Produkty pocho-
dzenia zwierzęcego są doskonałym źródłem 
cholekalcyferolu (witaminy D3). Natomiast 
źródłem ergokalcyferolu (witaminy D2) są 
drożdże oraz grzyby. Jako, że witamina D roz-
puszczalna jest w tłuszczach, warto zadbać 
o to, by wybierać produkty bogate zarówno 
w witaminę D, jak i w zdrowe tłuszcze.

Funkcje witaminy D w organizmie
Witamina D jest niezbędna do prawidłowego 
wchłaniania wapnia i fosforu w jelicie. Dodat-
kowo wytwarza korzystne z nimi połączenia 
przyczyniając się do prawidłowej budowy 
i mineralizacji kości oraz zębów. Witamina D 
w tych połączeniach występuje długo w krą-
żeniu, dzięki temu utrzymywane jest stałe stę-
żenie wapnia i fosforu we krwi, zapobiegając 
demineralizacji kości.
Istotna jest również pośrednia rola witaminy D, 
która zapewnia stały poziom wapnia we krwi. 
Dzięki temu możliwe jest prawidłowe funkcjo-
nowanie mięśni, których prawidłowy skurcz 
zależny jest od stałych dostaw wapnia. Wpły-
wa to na zwiększenie wydolności i wydajności 
organizmu.
Witamina D reguluje prawidłowe funkcjono-
wanie układu immunologicznego, poprzez 
bezpośredni wpływ na aktywność komórek 
odpornościowych. Jej właściwy poziom, wspo-
maga mechanizmy chroniące nasz organizm 
przed inwazją patogenów, a w szczególności 
bakterii. Witamina D ma również swój udział 
w wyciszaniu nadmiernej odpowiedzi immu-
nologicznej, zapobiegając występowaniu cho-
rób autoimmunologicznych, czyli takich w któ-
rych układ odpornościowy jest nadaktywny 
i atakuje komórki własnego ciała.

Co z produkcją witaminy D w czasie 
kwarantanny?
Obecnie każdy z nas może zostać poddany 
obowiązkowi przebywania w domu dłużej niż 
dotychczas. Nakaz kilkutygodniowej kwaran-
tanny i obowiązek przebywania w domu na 
pewno odbije się na wartościach stężenia wi-
taminy D w naszym organizmie. Niestety, ko-
nieczność pozostania w domu uniemożliwia 
naszej skórze syntezę witaminy D, gdyż braku-
je jej słońca. W tym czasie warto wspomóc się 
dietą i wybierać produkty bogate w witaminę 
D. Pozwoli nam to dostarczyć dzienną dawkę 
witaminy D w formie pożywienia. Dodatkowo, 
jeśli mamy taką możliwość, warto wyjść na 
balkon czy ogródek, najlepiej między godziną 
11:00 a 15:00, eksponując naszą skórę na dzia-
łanie promieni słonecznych.
Przestrzegając wszystkich obecnie panują-
cych zasad, dotyczących zapobieganiu roz-
przestrzeniania się wirusa COVID-19, możemy 
pozwolić sobie na spacery. Wybierajmy miej-
sca mało zaludnione, lasy, większe parki, by 
mieć możliwość zachowania odległości mini-
mum 1,5 metra od drugiej osoby. Takie space-
ry będą zastrzykiem witaminy D dla naszego 
organizmu, wpłyną na prawidłowe funkcjono-
wanie naszych układów i zagwarantują nam 
dobre samopoczucie. ■

WITAMINA D



Witamina C 
 bardzo cenna 

dla zdrowia
Skąd czerpać tę witaminę 

i jaką rolę odgrywa?

Kwas askorbinowy, zwany potocznie wita-
miną C jest popularnym związkiem orga-
nicznym, którego ludzki organizm nie jest 
w stanie sam syntetyzować. Kojarzy nam 
się przede wszystkim jako niezawodna broń 
w walce z przeziębieniem. Zalewająca nas 
każdego dnia fala informacji, mówiących 
o wspierających odporność właściwościach 
witaminy C, przyzwyczaja nas do myślenia 
o skuteczności zwalczania przeziębienia 
z jej udziałem. Czy suplementacja wysokich 
dawek witaminy C jest uzasadniona i czy 
jest ona skutecznym sposobem na wzmoc-
nienie odporności i uchronienie nas przed 
infekcjami bakteryjnymi i wirusowym?

Przeprowadzono wiele badań dotyczących 
skuteczności leczenia przeziębienia przy za-
stosowaniu witaminy C w dawce minimum 
200 mg każdego dnia. Dzienna zalecana nor-
ma spożycia kwasu askorbinowego przez 
osobę dorosłą wynosi 80 mg. W analizowa-
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nych badaniach, wzięto pod uwagę czas trwa-
nia i ciężkość przebiegu przeziębienia oraz 
ewentualne skutki uboczne stosowania wita-
miny C. Na podstawie tych badań stwierdzo-
no, że suplementacja wysokich dawek kwa-
su askorbinowego, nawet do 2 g dziennie nie 
wpływa znacząco na czas trwania przeziębie-
nia oraz na ciężkość jego przebiegu. Zwrócono 
jednak uwagę na słuszność profilaktycznego 
zażywania witaminy C wśród sportowców 
i osób pracujących fizycznie. Wiąże się to 
z większym zapotrzebowaniem osób narażo-
nych na duży wysiłek fizyczny oraz przewle-
kle palących papierosy, u których dochodzi do 
wzmożenia przemian metabolicznych i natę-
żenia stresu oksydacyjnego mającego duży 
potencjał wolnorodnikowy. Witamina C to 
swoisty antyoksydant neutralizujący szkodli-
we działanie wolnych rodników, których duże 
natężenie w naszym organizmie przyczynia 
się do zachwiania ogólnej homeostazy.

OBJAWY NIEDOBORU WITAMINY C
Do niedoborów witaminy C w krajach wyso-
korozwiniętych dochodzi rzadko. Warzywa 
i owoce, jako główne źródła witaminy C, są 
dostępne w sklepach i ryneczkach na wycią-
gnięcie ręki. Istotną rolą kwasu askorbinowe-
go w organizmie jest udział w tworzeniu kola-
genu.

Skutkami niedoboru witaminy C, a w konse-
kwencji również niedoboru kolagenu są:

krwawienia z dziąseł związane ze wzrostem 
przepuszczalności naczyń na skutek braku 
uszczelniającego kolagenu w ścianach na-
czyń krwionośnych,

bóle mięśni i stawów, spowodowanych sa-
moistnymi krwawieniami,

wolniejsze gojenie się ran.

Objawami niedoboru witaminy C mogą być 
również stany depresyjne oraz niedokrwi-
stość o typie hemolitycznym, czyli niszcze-
nie czerwonych krwinek na skutek obecności 
wolnych rodników i braku antyoksydacyjnej 
witaminy C.

Jak uchronić się przed stratami wita-
miny C z pożywienia
Witamina C jest niestabilna chemicznie, co 
oznacza, że pod wpływem światła, czy wy-
sokiej temperatury szybko się utlenia, tracąc 
swoje biologiczne właściwości, a w szczegól-
ności antyoksydacyjne. Aby temu zapobiec 
stosujmy kilka ważnych zasad podczas przy-
gotowywania dań składających się z produk-
tów bogatych w witaminę C. Świeże soki cy-
trusowe przyrządzane w sokowirówce pijmy 
zaraz po wyciśnięciu. Nie obierajmy ze skórki 
owoców takich jak jabłka, gruszki, winogrona, 
śliwki, morele, czy brzoskwinie, gdyż to wła-
śnie pod nią znajdują się największe pokłady 
witaminy C. Gotujmy warzywa jak najkrócej 
lub zastosujmy metodę blanszowania, czyli 
krótkotrwałego gotowania warzyw we wrzą-
cej wodzie. Wówczas możemy być pewni, że 
straty witaminy C będą mniejsze, gdyż docho-
dzi do krótkotrwałego poddawania produk-
tów żywnościowych wysokiej temperaturze. 

Kolejną metodą, tym razem przechowywania, 
jest mrożenie owoców bogatych w witaminę 
C. Nie bójmy się więc mrozić owoców jagodo-
wych, truskawek, czy śliwek, gdyż tempera-
tura poniżej zera zapobiega utratom kwasu 
askorbinowego.

Źródła witaminy C
Największa ilość witaminy C w 100 g świeżej 
masy znajduje się w owocach i warzywach. 
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• owoc dzikiej róży 
(200-800 mg wit C/100 g)

• czarna porzeczka (do 300 mg wit C /100 g)
• owoce rokitnika (do 200 mg wit C /100 g)

• kiwi (84 mg wit C /100 g)
• tru skawki (do 90 mg wit C /100 g)
• grejpfruty (do 70 mg wit C /100 g)

• cytryny (do 60 mg wit C /100 g)
• pomarańcze 

(50 mg wit C /100 g) 

• papryka 
(do 200 mg wit C/100 g)

• natka pietruszki
(do 269 mg wit C /100 g)

• brukselka 
(do 145 mg wit C /100 g)

• kalarepa (do 145 mg wit C /100 g)
• brokuł (do 150 mg wit C /100 g)

• szpinak 
(do 84 mg wit C /100 g)

Najlepszym źródłem kwasu askorbinowego 
są świeżo wyciskane soki sporządzane z po-
wyższych składników oraz dania przyrządza-
ne z warzyw na sposób al dente. Należy je wy-
pić od razu po sporządzeniu. 

Warto pamiętać, aby warzywa najlepiej spo-
żywać na surowo lub obróbkę termiczną 
ograniczyć do minimum. Wówczas możemy 
mieć pewność, że dostarczymy sobie odpo-
wiednią dawkę witamin, w tym antyoksyda-
cyjnego kwasu askorbinowego. ■



Białko fundamentem silnej odporności
Białko to podstawowy składnik budulcowy 
w naszym organizmie. Układ immunologicz-
ny w większości składa się z protein, które 
pełnią mnóstwo różnych funkcji obronnych, 
szczególnie podczas infekcji. Nasza dieta po-
winna się więc składać z odpowiedniej ilości 
pełnowartościowych białek, zawierających 
niezbędne aminokwasy egzogenne, których 
nasz organizm nie jest w stanie sam zsynte-
tyzować. Dzięki temu następuje regeneracja 
zużytych komórek organizmu oraz dalsza ich 
mobilizacja do walki z chorobą. Dzienna nor-
ma spożycia białka dla osoby dorosłej i nie 
ćwiczącej wynosi od 0,8-1 g, a w okresie re-
konwalescencji może wzrosnąć do 1,2-1,5 g na 
kilogram masy ciała. Spożywanie białka ma 
korzystny wpływ na wsparcie naszej odpor-
ności, zwłaszcza w czasie infekcji. Pamiętajmy 
jednak, by nie przekraczać dziennej zalecanej 
dawki podaży białka, gdyż jego nadmiar w die-
cie może skutkować obciążeniem nerek przez 
azotowe produkty przemiany materii białek, 
które w nadmiernych ilościach są ogromnym 
obciążeniem dla całego organizmu, upośle-
dzając jego ogólne funkcjonowanie.

Przeciwutleniacze – antyoksydacyjna moc 
neutralizacji
Biorąc pod uwagę fakt, że infekcje wywołu-
ją w naszym organizmie stres oksydacyjny 
i w konsekwencji tego procesu wytwarzane są 
wolne rodniki, powinniśmy przekierować na-
szą uwagę na spożywanie antyoksydantów, 
które powszechnie występują w pożywieniu. 
Przeciwutleniacze to substancje aktywnie 
czynne, neutralizujące szkodliwe działanie 
wolnych rodników w naszym organizmie. Sub-
stancjami mającymi duży potencjał antyoksy-
dacyjny są przede wszystkim witaminy A, D, E 
i C oraz barwniki takie jak beta-karoten (prowi-
tamina A) oraz flawonoidy, odpowiedzialne za 
nadawanie intensywnej barwy owocom i wa-
rzywom. Żywność bogata w antyoksydanty to 
przede wszystkim owoce jagodowe takie jak: 
maliny, jeżyny, jagody, borówki, a także owoce 
cytrusowe oraz winogrona, bogate w reswe-
ratrol, jeden z silniejszych polifenoli. Dobrym 
ich źródłem są również warzywa: papryka, 
kapusta, brokuły, a także zielona herbata, 
kawa czy kakao. Spożywając produkty bogate 
w przeciwutleniacze chronimy się przed stre-
sem oksydacyjnym wywoływanym m.in. przez 
różnego rodzaju infekcje. Dzięki antyoksydan-
tom dochodzi do szybszego ich zwalczania 
przez nasz organizm. Dodatkowo przeciwu-
tleniacze mają właściwości kardio- i neuropro-
tekcyjne, zapobiegając występowaniu cho-
robom przewlekłym, które w konsekwencji 
znacznie osłabiają nasz układ odpornościowy.
Oporność pochodzi z jelit 
Probiotyki to kolejna grupa wspierająca układ 
odpornościowy i chroniąca organizm przed 
infekcjami. Te dobroczynne bakterie bytujące 
w naszych jelitach, wspomagają funkcjono-
wanie układu immunologicznego w pierwszej 
linii walki z patogenem. Bakterie probiotyczne 
możemy znaleźć przede wszystkim w kiszonej 
kapuście, ogórkach, a także sfermentowanych 
produktach mlecznych, takich jak kefir, jogurt 
naturalny, maślanka, biały ser, czy zsiadłe mle-
ko. Ważne, abyśmy spożywali również prebio-
tyki, które umożliwiają przetrwanie bakterii 
probiotycznych w naszym układzie pokarmo-
wym. Są to przede wszystkim poli- i oligosa-
charydy znajdujące się w szparagach, cykorii, 
karczochach, cebuli i porze, których włókna nie 
są trawione w naszym układzie pokarmowym, 
a rozkładane przez bytujące w nich, bakterie 

probiotyczne. Wówczas przetrwanie korzyst-
nych bakterii w jelitach jest możliwe, a ich rola 
we wspieraniu i funkcjonowaniu układu od-
pornościowego jest bardziej efektywna.
Wielonienasycone kwasy tłuszczowe – moc-
ne wsparcie odporności
Istotne we wsparciu odporności są oleje bo-
gate w kwasy omega 3 i omega 6. Prawidłowy 
stosunek spożycia tych tłuszczów względem 
siebie to 1:2. Ograniczmy spożycie tłuszczów 
nasyconych, których nadmiar w diecie zaburza 
funkcjonowanie układu immunologicznego. 
Rzadziej sięgajmy po masło, śmietanę, mięso 
wieprzowe, smalec, boczek, czy pełnotłusty 
nabiał, a także powszechnie dostępne gotowe 
dania typu fast food. Czytajmy etykiety i wybie-
rajmy produkty bogate w zdrowe nienasycone
kwasy tłuszczowe. Są one zawarte w oleju 
rzepakowym, oleju lnianym, oliwie z oliwek, 
w tłustych rybach morskich: łososiu, makre-
li, sardynkach, śledziu czy morszczuku oraz 
orzechach i nasionach. Ta żywność bogata 
w wielonienasycone kwasy tłuszczowe wspo-
maga mechanizmy naszej odporności, chro-
niąc nas przed infekcjami.
Błonnik pokarmowy
Warto również spożywać odpowiednią ilość 
błonnika pokarmowego we wskazanej dzien-
nej ilości nawet do 30-40 g. Ten, nietrawiony 
przez nasz organizm składnik pokarmowy, 
przyspieszy nasz metabolizm oraz pobudzi pe-
rystaltykę naszych jelit, oczyszczając je z zale-
gających złogów. Doskonałym źródłem błonni-
ka pokarmowego są pełnoziarniste pieczywo, 
kasze, makarony, płatki owsiane, a także owo-
ce jedzone ze skórką, bogate w rozpuszczalny 
błonnik pokarmowy - pektyny, takie jak jabłka, 
winogrona, pomarańcze, czy śliwki. Z warzyw: 
brokuł, nierozgotowane ziemniaki w obierkach, 
marchew gotowana, cebula, szpinak czy fasola 
i groch z nasion roślin strączkowych. Błonnik 
pokarmowy zapobiega również zapadaniu na 
przewlekłe choroby układu pokarmowego, co 
w konsekwencji wpływa na obniżenie odpor-
ności organizmu
W tym czasie ryzyka infekcji zadbajmy o naszą 
dietę, która wspomoże sprawne działanie na-
szego układu odpornościowego. Nie zapomnij-
my również o codziennej dawce aktywności fi-
zycznej, wykonywanej również w domu, gdyż 
wpłynie ona także pozytywnie na nasz układ 
immunologiczny. ■

Właściwa 
dieta jako 

skuteczne 
wsparcie 

odporności
Co jeść, 

aby chronić się 
przed infekcjami?

Adrianna Majewska
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Codzienna dieta jest niezwykle ważna dla 
utrzymania właściwej kondycji i zdrowia 
naszego organizmu. W czasie obecnie pa-
nującej pandemii coraz bardziej zależy nam 
na wsparciu układu immunologicznego. Od 
jego wydolności i efektywności zależy zwal-
czanie wszelkich infekcji, a w szczególności 
tych wirusowych. Jak możemy wzmocnić na-
szą odporność, by działała na najwyższych 
obrotach i ciągle była w pełnej gotowości do 
walki z chorobotwórczymi patogenami?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Wystar-
czy, że przyjrzymy się naszej codziennej die-
cie i zmodyfikujemy ją w bardziej odżywczym 
kierunku. Początkowo zacznijmy od drobnych 
zmian. Starajmy się jeść od 4 do 5 razy dzien-
nie, pilnując aby przerwy pomiędzy poszcze-
gólnymi posiłkami nie były dłuższe niż 4 go-
dziny. Pijmy dużo wody, najlepiej mineralnej 
o niskiej zawartości sodu, a wyższej magnezu, 
wapnia i cynku. Starajmy się spożywać mi-
nimum 30 ml wody na każdy kilogram masy 
ciała. Wówczas możemy być pewni, że nasze 
nerki będą funkcjonować prawidłowo. Re-
gularne picie wody wpłynie na usprawnienie 
procesów metabolicznych i skutecznie odpro-
wadzi szkodliwe produkty przemiany materii.
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Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety. 
Utrzymywanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.

Więcej informacji na www.silesianpharma.pl 

uzupełnienie codziennej diety w trakcie 
antybiotykoterapii
10 wyselekcjonowanych, żywych 
szczepów bakterii kwasu mlekowego 
+ prebiotyk inulina

5 mld bakterii kwasu mlekowego

Kapsułki

powyżej 
3. roku
życia

Suplement diety

LactiBiosive

Wsparcie odporności z Rodziną Zdrowia / 16 Wsparcie odporności z Rodziną Zdrowia / 17

Reklama

PROBIOTYKI, 
czyli dobre bakterie

- jak działają i gdzie 
je znaleźć? 

Probiotyki kojarzą się nam z prepa-
ratami podawanymi podczas kura-
cji antybiotykiem, czy po chorobie. 
Mają one jednak znacznie szersze 
zastosowanie, z którego często nie 
zdajemy sobie sprawy. Co więcej, 
probiotyki to nie tylko apteczne pre-
paraty, ale także produkty spożyw-
cze, które często znajdziemy w swo-
ich domach.

Jak działają probiotyki? 
Probiotyki to doustne preparaty, w których 
skład wchodzą pojedyncze lub mieszane ho-
dowle żywych szczepów mikroorganizmów. 
Po dostaniu się do przewodu pokarmowe-
go namnażają się i chronią naszą mikroflorę 
jelitową podczas kuracji antybiotykiem. Ich 
działanie nie ogranicza się jednak tylko do 
wspierania antybiotykoterapii, mają znacznie 
szerszy wachlarz zastosowań.
Probiotyki charakteryzują się specyficznymi 
cechami, dzięki którym korzystnie wpływa-
ją na układ pokarmowy. Po pierwsze, są od-
porne na kwasy żołądkowe, co sprawia, że 
skutecznie przedostają się do jelit. Co więcej, 
posiadają zdolność przylegania do nabłonka 
jelit, dzięki czemu mogą się tam kolonizować 
i namnażać. Potrafią również umiejętnie bronić 
się przed drobnoustrojami patogennymi wy-
stępującymi w jelitach. Najczęściej stosowa-
ne w probiotykach drobnoustroje to pałeczki 
z gatunku Lactobacillus acidophilus (bakterie 
kwasu mlekowego), L. plantarum, L. rhamno-
sus, Bifidobacterium bifidum i B. longum. 

Beata Kubiś

żywności reklamuje swoje produkty jako te 
zawierające dobre bakterie. Niestety, nie za-
wsze jest to prawda, dlatego tak ważne jest 
sprawdzanie etykiet produktów, które kupu-
jemy. Oprócz produktów mlecznych bakterie 
mlekowe znajdziemy również w popularnych 
domowych kiszonkach, takich jak ogórki czy 
kapusta. Naturalnym probiotykiem jest rów-
nież domowej roboty kwas chlebowy. 

Naturalne probiotyki – gdzie je znaleźć?
Probiotyki to nie tylko produkty znane nam 
z aptecznej półki, znajdziemy je również 
w żywności. Naturalne probiotyki to przede 
wszystkim jogurty, mleko acidofilne, maślan-
ki, a także kefiry zawierające żywe kultury 
bakterii. Aby produkty te mogły być uznane za 
probiotyczne, powinny w 1 gramie zawierać 
minimum 10 mln jednostek bakterii Bifido-
bacterium lub 100 mln bakterii Lactobacillus. 
Wybierając probiotyk, należy zwrócić uwa-
gę na skład produktu – im mniejsza liczba 
składników, tym lepiej. Pamiętajmy też, że 
dobrej jakości probiotyk nie powinien zawie-
rać cukru. Współcześnie wielu producentów 

Rola naturalnej mikroflory jelitowej: 
utrzymywanie sprawnej pracy układu 
immunologicznego,
utrudnienie rozwoju szkodliwych 
drobnoustrojów w jelitach, przez co 
ograniczenie pojawiania się dolegli-
wości związanych z układem pokar-
mowym (np. biegunki) 
wspomaganie wchłaniania składni-
ków odżywczych i witamin, 
utrzymywanie sprawnego procesu 
trawienia 

•

•

•

•

Probiotyki i prebiotyki – na czym polega róż-
nica?
Działanie probiotyków i prebiotyków jest   
bezpośrednio powiązane z mikrobiomem je-
litowym. Probiotyki to żywe kultury bakterii 
(czasem innych organizmów, np. drożdży,  
również wchodzących w skład mikrobiomu),  
które – według definicji WHO – „podane w od-
powiedniej ilości wywierają korzystny wpływ 
na zdrowie gospodarza”. Najczęściej probioty-
ki kojarzą nam się z przyjmowaniem antybio-
tyków, które są lekami przeciwbakteryjnymi. 
Przyjmowanie ich oddziałuje nie tylko na pa-
togeny, odpowiedzialne za toczący się proces 
chorobowy, ale również na mikrobiom jelito-
wy. Co więcej, część bakterii niekorzystnych 
dla zdrowia może być dużo odporniejsza na 
przyjmowany antybiotyk niż bakterie wspo-
magające działanie układu pokarmowego. 
W takiej sytuacji może dojść do namnożenia 
się patogennych bakterii i wystąpienia trud-
nych do leczenia powikłań antybiotykoterapii, 
takich jak rzekomo błoniaste zapalenie jelit. 
Pośród innych korzyści z przyjmowania pro-
biotyków należy wymienić skrócenie prze-

biegu ostrych biegunek, łagodzenie objawów 
alergii i chorób zapalnych jelit. Najczęściej 
stosowanymi bakteriami w probiotykach są 
różne gatunki pałeczek kwasu mlekowego – 
Lactobacillus.
Prebiotyki to stosunkowo nowe preparaty.  
O ile badania nad probiotykami rozpoczęły się 
już na początku XX wieku, termin „prebiotyki” 
funkcjonuje dopiero od ok. 30 lat i nie posiada 
oficjalnej definicji WHO. Za prebiotyki uważa 
się substancje, które stymulują wzrost prawi-
dłowej flory jelitowej – nie są to jednak żywe 
kultury mikroorganizmów. Nie podlegają one 
trawieniu przez człowieka, ale stanowią po-
karm dla bakterii. Stosując prebiotyk, oczeku-
jemy odżywienia odpowiedniej grupy mikroor-
ganizmów, których wzrost korzystnie wpłynie 
na nasze zdrowie. W preparatach dostępnych 
na rynku najczęściej stosuje się inulinę, choć 
liczba substancji o udowodnionym działaniu 
probiotycznym stale rośnie. Efekty działania 
prebiotyków są bardzo podobne do efektów 
działania probiotyków – celem stosowania 
jest osiągnięcie równowagi mikrobiologicznej  
w jelitach. ■



Wsparcie odporności z Rodziną Zdrowia / 18

Su
pl

em
en

t d
ie

ty

Strażnik odporności
dla całej rodziny!

Rodzina Zdrowia ImmunoTran 
Zawiera olej z wątroby dorsza będący źródłem witamin 

D i A oraz kwasów tłuszczowych omega-3: EPA i DHA

Witaminy D i A pomagają w prawidłowym 
funkcjonowaniu układu odpornościowego

Witamina D pomaga w utrzymaniu zdrowych zębów, 
kości i mięśni oraz w prawidłowym wchłanianiu wapnia

Polecany

od 3.
roku życia

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnico-
wanej diety. Utrzymywanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga 

zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.

Więcej informacji na www.silesianpharma.pl 

Tran 
z dorsza 
i olej 
z wątroby 
rekina
Adrianna Majewska

Czym się różnią i jakie korzyści możemy od-
nieść z ich suplementacji?
Tran wielu z nas kojarzy się z dzieciństwem 
i obowiązkiem spożywania go w formie pły-
nu, którego specyficzny i nieprzyjemny smak 
pamiętamy do dziś. Nasze mamy podawały 
go nam, by wzmocnić odporność i usprawnić 
pracę naszego mózgu. Bogaty w niezbędne 
nienasycone kwasy tłuszczowe i rozpuszczal-
ne w nich witaminy A i D tran, od dziesiątek 
lat uważany jest za cenne źródło substancji 
odżywczych, niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania naszego organizmu.

Tran – skoncentrowany olej z wątroby dorsza
Tran to nazwa zarezerwowana wyłącznie dla 
oleju pochodzącego z wątroby dorsza atlan-
tyckiego i innych ryb pochodzących z rodziny 
dorszowatych. Jest on wysoko skoncentro-
waną substancją tłuszczową, bogatą w dużą 
ilość niezbędnych nienasyconych kwasów 
tłuszczowych (NNKT) omega-3, w tym kwas 
eikozapentaenowy (EPA) i kwas dokozahek-
saenowy (DHA), a także kwasy omega-6 wy-
stępujące w nieco mniejszych ilościach. Tran 
jest znakomitym źródłem witaminy A i D, które 
są niezbędne w czasie intensywnego wzrostu, 
dlatego poleca się jego suplementację dzie-
ciom. Obecność witaminy D we krwi wzma-

ga wchłanianie wapnia, który wbudowuje się 
w kości gwarantując ich prawidłową twar-
dość i wytrzymałość. Natomiast witamina A 
wspomaga właściwą regenerację nabłonków 
oraz wpływa na prawidłowy proces widze-
nia. Obie te witaminy pełnią również funkcję 
immunomodulującą, czyli mobilizują układ 
odpornościowy do walki w przypadku wystą-
pienia narażenia na infekcję organizmu. Duża 
zawartość przede wszystkim kwasów EPA 
i DHA, będących kwasami omega-3, pozytyw-
nie wpływa na prawidłowe funkcjonowanie 
układu nerwowego, którego podstawowym 
budulcem są lipidy. Dzięki zawartym w tranie 
nienasyconym kwasom tłuszczowym, zostaje 
usprawnione przewodnictwo impulsów ner-
wowych między poszczególnymi neuronami, 
co wpływa na wsparcie i poprawę pracy mó-
zgu.

Tran nie dla każdego
Ze względu na dużą ilość witaminy A zawar-
tej w tranie, należy kontrolować ilość innych 
spożywanych produktów bogatych w tą wi-
taminę. Szczególnie uważać powinny kobiety 
w ciąży dodatkowo suplementujące tran oraz 
osoby stosujące równocześnie inne preparaty 
zawierające witaminę A, gdyż może dojść do 
przedawkowania. Tranu nie powinno się po-

dawać dzieciom poniżej czwartego roku ży-
cia, chyba, że są ku temu wskazania, o czym 
powinien zadecydować pediatra. Nie zaleca 
się suplementacji tranu u osób cierpiących na 
kamicę nerkową, hiperkalcemię i sarkoidozę, 
a także u osób, które zażywają leki przeciw-
krzepliwe, gdyż może dochodzić do nieko-
rzystnych interakcji.

Olej z wątroby rekina
Tranem nie możemy nazwać oleju z wątroby 
rekina, gdyż określenie to dotyczy tylko oleju 
pozyskiwanego z wątroby ryb dorszowatych, 
który jest o wiele bardziej skoncentrowany od 
oleju z wątroby rekina. Wiąże się to z wieloma 
różnicami dotyczącymi właściwości bioche-
micznych występujących pomiędzy tranem 
z dorsza, a olejem z wątroby rekina. Olej z wą-
troby rekina zawiera trzy podstawowe skład-
niki odżywcze: alkiloglicerole, skwalen i kwasy 
omega-3. Alkiloglicerole to lipidy o dużej ak-
tywności biologicznej. W organizmie działają 
głównie w obrębie błon komórkowych. Skwa-
len jest przeciwutleniaczem zapobiegającym 
wytwarzaniu wolnych rodników. Istotną rolą 
skwalenu jest udział w prawidłowym dotle-
nieniu komórek, co wykorzystują rekiny prze-
bywając długi czas w niskonasyconych tle-
nem wodach głębinowych, poprzez wiązanie 
tlenu z wody przy pomocy skwalenu zawarte-
go w wątrobie rekina. Skwalen produkowany 
jest w naszych gruczołach łojowych i pełni on 
funkcję bariery ochronnej. Dzięki jego lokali-
zacji w skórze, chroni nas przed promienio-
waniem UV i tym samym przed nadmiernym 
starzeniem się skóry. Skwalen dodatkowo na-
turalnie natłuszcza i nawilża jej powierzchnię.

Który tłuszcz wybrać?
Zarówno tran z dorsza, jak i olej z wątroby 
rekina pozytywnie wpływają na poprawę od-
porności naszego organizmu. Tran ze względu 
na zawartość większej ilości kwasów tłusz-
czowych omega-3 oraz dużej ilości witamin 
A i D jest polecany dzieciom, by wspomóc ich 
intensywny wzrost, rozwój układu nerwowe-
go oraz immunologicznego. Oczywiście su-
plementacja tranu przynosi również korzyści 
u osób dorosłych, chociażby ze względu na 
duże ilości kwasów tłuszczowych omega-3, 
co pomaga zadbać o pracę serca, funkcjono-
wanie mózgu i prawidłowe widzenie. ■
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Twój czas na relaks

O smaku czarnego bzu i maliny
Odporność
Najważniejsza

Witamina C, cynk i selen:
pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu 

odpornościowego oraz pomagają w ochronie przed 
stresem oksydacyjnym.
Bez czarny:

wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego, 
a także działa kojąco na drogi oddechowe i łaskotanie 
w gardle. Skład produktu został wzbogacony o wapń 
i rutynę. 

Suplement diety w postaci tabletek musujących, 
przeznaczony dla osób dorosłych dbających 
o sprawne funkcjonowanie układu odpornościowe-
go poprzez uzupełnienie diety w witaminę C, cynk, 
selen oraz ekstrakt z owoców bzu czarnego.

Więcej informacji na www.silesianpharma.pl

Reklama

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety. 
Utrzymywanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.
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WITAMINA D DLA CAŁEJ RODZINY
Rodzina Zdrowia D3 Optima Baby 400, 600 i 800

Niemowlęta od pierwszych dni życia 400 j.m. (10 μg) dziennie 
Dzieci powyżej 6. miesiąca życia 600 j.m. (15 μg) dziennie
Dzieci powyżej 12. miesiąca życia 800 j.m. (20 μg) dziennie 

Rodzina Zdrowia D3 Optima 1000 i 2000
Dorośli 1000 i 2000 j.m. (25-50 μg) dziennie

Rodzina Zdrowia D3+K2 Optima
Dorośli witamina D 50 μg i witamina K 75 μg dziennie

MAŁE KAPSUŁKI Z WITAMINĄ D W OLEJU 
SŁONECZNIKOWYM
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Więcej informacji o produktach na www.silesianpharma.pl

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. 
Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
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RODZINA ZDROWIA 
D3 OPTIMA 
WITAMINA D 
DLA CAŁEJ RODZINY

Reklama

dobra CENA


