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Wątroba jest narządem miąższowym i największym gruczołem trawiennym,
leżącym w nadbrzuszu, większą częścią po prawej stronie; ma masę ok. 1,5 kg
i barwę czerwono-brunatną. Jej kształt zależy od stanu sąsiadujących z nią narządów.
Wyróżnia się na niej:
♦ powierzchnię przeponową (wypukłą)
♦ powierzchnię trzewną.

Prawie w całości wątrobę pokrywa błona surowicza – otrzewna, wyjątek stanowi
nagie pole na tylnej części powierzchni przeponowej.

Na powierzchni przeponowej widoczny jest wycisk sercowy. Na powierzchni
trzewnej widoczne są trzy bruzdy w kształcie litery H, które dzielą tę powierzchnię na kilka pól.
W bruździe poprzecznej znajdują się wrota wątroby, a w nich:
♦ przewód wątrobowy wspólny (ductus hepaticus communis)
♦ żyła wrotna (vena portae)
♦ tętnica wątrobowa (arteria hepatica)
♦ naczynia i węzły chłonne wraz ze splotem nerwowym.
wyrostek żyła główna
płat
wyrostek
więzadło
dolna
ogoniasty brodawkowaty ogoniasty
żylne

2

płat
lewy

więzadło
obłe

płat
czworoboczny

pęcherzyk
żółciowy

żyła
wrotna

płat
prawy

W prawej bruździe leżą:
♦ pęcherzyk żółciowy (vesica fellea)
♦ żyła główna dolna (vena cava inferior).

W lewej bruździe strzałkowej znajdują się:
♦ więzadło obłe wątroby (ligamentum teres hepatis)
♦ więzadło żylne (ligamentum venosum).

Bruzda strzałkowa prawa oddziela płat prawy wątroby od płata czworobocznego
i ogoniastego.
Lewa bruzda strzałkowa oddziela płat lewy od płata czworobocznego i ogoniastego.

Między bruzdą lewą a prawą od przodu znajduje się płat czworoboczny (lobus
quadratus), a od tyłu płat ogoniasty (lobus caudatus); są rozdzielone wnęką
wątroby.
Z zewnątrz wątroba okryta jest otrzewną, pod którą mieści się torebka
włóknista – łącznotkankowa. Wątrobę przytrzymują więzadła otrzewnowe: wieńcowe, trójkątne prawe i lewe, wątrobowo-przeponowe, wątrobowo-nerkowe,
wątrobowo-przełykowe, wątrobowo-żołądkowe, wątrobowo-dwunastnicze, sierpowate, obłe wątroby.
więzadło
wieńcowe

więzadło
sierpowate

płat
prawy

pęcherzyk
żółciowy

więzadło
obłe

płat
lewy
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Podstawową jednostką wątroby jest zrazik. Każdy otoczony jest tkanką łączną,
w której znajdują się tętnica, żyła i przewód międzyzrazikowy (triada). Przewodziki międzyzrazikowe łączą się w coraz większe przewodziki żółciowe, z których
powstają przewody wątrobowe prawy i lewy. We wnęce wątroby łączą się one
w przewód wątrobowy wspólny.
Wątroba cały czas produkuje żółć, która w czasie posiłków spływa do jelita. Między posiłkami gromadzi się w pęcherzyku żółciowym, tam również jest 10-krotnie zagęszczana. W pęcherzyku żółciowym wyróżniamy dno, trzon oraz szyjkę
zakończoną przewodem pęcherzykowym. Przewód pęcherzykowy łączy się
z przewodem wątrobowym wspólnym i tworzy przewód żółciowy wspólny.
Funkcje wątroby:
► przemiana węglowodanów, białek i tłuszczów
► magazynowanie witamin A, D, B
► wychwytywanie z krwi i przemiana substancji toksycznych
► wytwarzanie i magazynowanie glikogenu
► produkcja żółci
► wytwarzanie heparyny – substancji przeciwkrzepliwej
► wytwarzanie ciepła
► wytwarzanie białek osocza i osoczowych czynników krzepnięcia
► uczestniczenie w tworzeniu i niszczeniu krwinek czerwonych.

Wątroba jest narządem, do którego krew dostarczają dwa źródła:
♦ tętnica wątrobowa właściwa (arteria hepatica propria) – stanowi unaczynienie odżywcze, dostarcza do wątroby 30% krwi, jest gałęzią tętnicy wątrobowej
wspólnej i płynie nią świeża utlenowana krew z serca; po wejściu do wątroby
dzieli się na prawą i lewą gałązkę
♦ żyła wrotna (vena portae) – stanowi unaczynienie czynnościowe wątroby, dostarcza 70% krwi; naczyniem tym płynie do wątroby krew pochodząca z przewodu pokarmowego na odcinku od żołądka do odbytnicy. Krew ta zawiera
dużo substancji odżywczych wchłoniętych w jelitach. Żyła wrotna dzieli się na
prawą i lewą odnogę, które dostarczają krew do obszarów wątroby podobnie
jak tętnica wątrobowa. Krew żylna wraca do serca żyłą wątrobową.

W krążeniu wrotnym krew z narządów trawiennych i śledziony dopływa żyłą
wrotną do wątroby. Tu dzieli się na sieć naczyń włosowatych, które wnikają
w miąższ wątroby. Przefiltrowana krew wraca coraz większymi żyłami, które
zbierają się jako dwie żyły wątrobowe i uchodzą do żyły głównej: górnej i dolnej.
Sieć naczyń włosowatych wątroby tworzy sieć dziwną, gdyż naczynia włosowate łączą naczynia krwionośne jednoimienne.
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Z A PA L E N I E
WĄTROBY

ZAPALENIE WĄTROBY to reakcja narządu na czynniki uszkadzające.
Zapalenie wątroby może być spowodowane wieloma przyczynami. Najczęściej
wywołują je: czynniki infekcyjne (wirusy), zaburzenia układu odpornościowego,
spożywanie alkoholu, działanie różnych leków lub toksycznych substancji chemicznych.
Zapalenie takie może mieć przebieg ostry, gdy objawy pojawiają się nagle, lub
przewlekły, gdy chory przez lata może być nieświadomy swojej choroby.

OBJAWY

Objawy ostrego zapalenia wątroby

 dolegliwości podobne jak przy grypie (osłabienie, bóle mięśni, gorączka)
 utrata apetytu
 uczucie zmęczenia
 nudności i wymioty, które – jeśli
trwają długo – mogą prowadzić do
odwodnienia

 u palaczy typowym objawem może być wstręt do papierosów
 świąd całego ciała
 ból z prawej strony brzucha
 żółtaczka
 ciemniejszy mocz
 jaśniejszy stolec
 może się pojawić także biegunka.

Istnieje również piorunujące zapalenie wątroby, będące zagrożeniem życia.
Objawy piorunującego zapalenia wątroby

 zaburzenia psychiczne
 zwiększenie obwodu brzucha
 znaczne zmęczenie i wyczerpanie.

Zapalenie wątroby może doprowadzić do poważnego
uszkodzenia wątroby (marskości wątroby lub pierwotnego raka).
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Do lekarza należy udać się, gdy:

 pojawia się żółtaczka
 nudności i wymioty nie ustępują
 pojawia się ciemny mocz
 ból brzucha jest długotrwały
 istnieje prawdopodobieństwo zarażenia wirusowym zapaleniem wątroby (np.
poprzez kontakt z krwią osoby chorej).

PRZYCZYNY

Istnieje bardzo dużo czynników mogących wywołać zapalenie wątroby.
Najczęstsze przyczyny zapalenia wątroby

● WIRUSY będące najbardziej powszechną przyczyną zapaleń. Istnieje kilka
wirusów powodujących zapalenie wątroby (WZW). Najważniejsze z nich nazwano literami alfabetu A, B, C, D, E.
1. WZW A − rozprzestrzenia się najczęściej drogą pokarmową przez zakażoną
wodę i żywność, zwłaszcza w warunkach żywienia zbiorowego (przedszkola, szkoły itp.).
Im gorsze warunki sanitarne w otoczeniu człowieka, tym większe jest prawdopodobieństwo zakażenia.
Najczęściej na zapalenie typu WZW A chorują dzieci. Wirus ten nie wywołuje
przewlekłego zapalenia wątroby oraz nosicielstwa i najczęściej ustępuje samoistnie.
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2. WZW B − jest najczęstszą przyczyną ostrego zapalenia wątroby. Rozprzestrzenia się przez kontakt z krwią chorego, kontakty seksualne, przechodzi
z matki na dziecko – głównie w czasie porodu.
Do zakażenia może dojść także u fryzjera, kosmetyczki lub w studiu tatuażu, jeśli tylko dojdzie do naruszenia
ciągłości tkanek i wprowadzenia wirusów do krwi.
Grupa ryzyka jest stosunkowo duża
i obejmuje: pracowników służby
zdrowia, chorych na hemofilię, pacjentów dializowanych, narkomanów,
homoseksualistów. Proces zapalny
może trwać latami i prowadzić do
ciężkich następstw, np.: marskości,
raka wątroby lub stałego nosicielstwa.

3. WZW C − rozprzestrzenia się przez skażoną krew w trakcie procedur medycznych (przetaczanie krwi, zabiegi medyczne wykonywane
niesterylnym sprzętem), w wyniku używania wspólnych igieł
przez narkomanów, korzystania z usług salonów kosmetycznych itp. Częściej powoduje zapalenie
przewlekłe niż ostre. W większości przypadków zapalenie typu C przebiega bezobjawowo.
4. WZW D − występuje tylko wtedy, gdy chory jest już zakażony wirusem typu B,
a pojawienie się wirusa typu D sprawia, że przebieg choroby staje się cięższy.

5. WZW E − zapalenie bardzo rzadkie w Polsce, zanotowano jednak przypadki
zachorowań u osób przybyłych zza wschodniej granicy.
Występuje w populacjach o niskich standardach higienicznych. Przebiega
praktycznie tak samo jak WZW A.
● ZAPALENIE SPOWODOWANE SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI (alkohol,
leki, toksyny środowiskowe). Wątroba jest miejscem, gdzie większość z nich
jest metabolizowana i w zbyt dużych ilościach substancje te mogą doprowadzać do uszkodzenia
tego narządu (stłuszczenia, marskości).
● WRODZONE ZAPALENIE WĄTROBY − występuje w przebiegu niektórych chorób wrodzonych.
Są to m.in.:
 hemochromatoza − związana z gromadzeniem zbyt
dużej ilości żelaza w organizmie
 niedobór enzymu alfa-1-antytrypsyny
 choroba Wilsona, związana z gromadzeniem się w organizmie dużej ilości miedzi.

● NIEALKOHOLOWE STŁUSZCZENIOWE ZAPALENIE WĄTROBY − w tym przypadku w wątrobie gromadzi się dużo tłuszczu,
głównie u osób otyłych z nadciśnieniem, zaburzeniami gospodarki tłuszczowej i cukrzycą.

● AUTOIMMUNOLOGICZNE ZAPALENIE WĄTROBY − powstaje, gdy układ
odpornościowy człowieka omyłkowo niszczy wątrobę. Często występuje z innymi chorobami autoimmunologicznymi i może prowadzić do poważnego
uszkodzenia wątroby.
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DIAGNOSTYKA

Bardzo często zapalenie wątroby jest wykrywane przypadkowo przy okazji
badań okresowych czy też przed zabiegiem operacyjnym lub w czasie pobytu
w szpitalu z innego powodu.
Wykonywane badania

 badania krwi świadczące o stanie wątroby; oznacza się szereg parametrów:
AspAT, AlAT, fosfatazę zasadową, wskaźnik protrombinowy, bilirubinę, poziom
albumin, całkowity poziom białek we krwi
 oznaczanie we krwi przeciwciał i antygenów obecnych w przypadku infekcji wirusami WZW
 zdiagnozowanie chorób wrodzonych przebiegających z zapaleniem
wątroby
 biopsja wątroby, celem wykonania badania histopatologicznego fragmentu
wątroby, pozwala ustalić przyczynę procesu zapalnego wątroby.

LECZENIE

Sposób postępowania zależny jest od przyczyny powodującej zapalenie wątroby.

1. WZW A − leczenie jest głównie objawowe. W przypadku biegunek zapobiega
się odwodnieniu. W ostrym okresie choroby zaleca się leżenie w łóżku.
W razie wystąpienia świądu stosuje się leki łagodzące ten objaw. Zastosować
należy także lekkostrawną dietę.
2. WZW B − postać ostrą leczy się tak jak WZW A. W postaci przewlekłej natomiast stosuje się specjalistyczne leki, jak interferon alfa i leki przeciwwirusowe, dawkowane według określonego schematu.

3. WZW C − postać ostra leczona jest jak poprzednie. W postaci przewlekłej stosowane są schematy leczenia z zastosowaniem rybawiryny i interferonu alfa.
4. WZW E − leczy się jak WZW A.

5. Specyficzne leczenie chorób wrodzonych, w których przebiegu może wystąpić zapalenie wątroby. Ich poprawne leczenie może zapobiec rozwojowi
zapalenia.

6. W autoimmunologicznym zapaleniu wątroby stosuje się sterydy i azatioprynę. Leczenie zazwyczaj trwa wiele lat.
7. W niealkoholowym stłuszczeniowym zapaleniu wątroby podstawą jest leczenie otyłości i korygowanie innych zaburzeń będących istotą choroby.
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ZALECENIA OGÓLNE

NALEŻY:

● po przebyciu choroby regularnie
poddawać się badaniom lekarskim

● odpowiednio odżywiać się, tj.
spożywać wiele potraw dietetycznych, białkowo-węglowodanowych oraz bogatych w witaminę B i C

NIE NALEŻY:

● spożywać alkoholu oraz przyjmować aspiryny, gdyż oba te
czynniki mogą przyspieszyć
powstanie marskości wątroby

● dbać o aktywność fizyczną

● myć warzywa i owoce przed zjedzeniem

● szczepić się przeciwko WZW
typu B i A; szczególną okazją do
szczepień jest tzw. żółty tydzień,
organizowany w Polsce
● unikać zakażeń wirusowym zapaleniem wątroby poprzez odpowiednią higienę (mycie rąk przed
jedzeniem).

● spożywać posiłków w miejscach niespełniających warunków sanitarnych

● dopuszczać do możliwości zakażenia WZW (np. stosować
akupunktury, robić tatuażu)
● leczyć się samemu i stosować
szczepionek na własną rękę
(bez konsultacji z lekarzem)

● dopuszczać do ryzykownych
kontaktów płciowych bez zastosowania środków zabezpieczających.
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Ż Ó Ł TA C Z K A
ŻÓŁTACZKA oznacza żółte zabarwienie skóry, twardówek oczu i śluzówek, spowodowane odkładaniem się w tkankach zwiększonej ilości bilirubiny. Żółtaczka
jest jedynie objawem, mogącym świadczyć o bardziej lub mniej niebezpiecznej chorobie.

OBJAWY

 wyraźna żółtaczka pojawia się dopiero, gdy ilość bilirubiny we krwi
przekroczy określony poziom; poniżej tej granicy ślady zażółcenia
można znaleźć tylko na twardówkach i błonach śluzowych
 żółtaczka może mieć różną gamę
kolorów, od żółtego aż po brązowy

 najwcześniej widoczne jest zażółcenie na białkówkach oczu chorego
 pojawienie się ciemniejszych stolców (w żółtaczce przedwątrobowej)
 odbarwienie stolców i pociemnienie moczu (w żółtaczce wątrobowej i pozawątrobowej).

PRZYCZYNY
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Bilirubina powstaje ze starych zniszczonych krwinek czerwonych. Hemoglobina w nich zawarta, odpowiadająca za transport tlenu
we krwi, podlega stopniowym przemianom aż do bilirubiny.
Za usuwanie bilirubiny z krwi odpowiada wątroba,
w której zachodzi proces łączenia jej z glukuronianem
i wydzielania do żółci. Ta z kolei wydalana jest do
przewodu pokarmowego poprzez drogi żółciowe
i wspólne ujście z przewodem trzustkowym.
Bilirubina przed połączeniem z glukuronianem nazywana jest wolną lub niezwiązaną, a po tym procesie
Czerwone krwinki (erytbilirubiną związaną.
rocyty) zawierają hemoZakłócenie na jakimkolwiek z etapów eliminacji
globinę, która przekształbilirubiny może spowodować jej nadmierne
ca się w bilirubinę
gromadzenie i żółtaczkę.

Rodzaje żółtaczki

1. Żółtaczka przedwątrobowa (przyczyna leży w etapach zachodzących przed
wątrobą)
 nadprodukcja bilirubiny w przypadku przedwczesnego i zbyt dużego rozpadu krwinek
(hemoliza)
 nadmierne wytwarzanie bilirubiny w układzie
siateczkowo-śródbłonkowym w przebiegu
sferocytozy wrodzonej (jest to choroba polegająca na nieprawidłowej budowie krwinek
czerwonych).

2. Żółtaczka wątrobowa (przyczyna leży w wątrobie), spowodowana jest licznymi czynnikami
Barwa twarzy przy żółtaczce
uszkadzającymi wątrobę
 upośledzone wychwytywanie i (lub) sprzęganie bilirubiny przez wątrobę
(np. w żółtaczce noworodków, zespole Gilberta itp.).
Czynniki uszkadzające wątrobę

 marskość wątroby
 toksyczne uszkodzenie wątroby alkoholem, toksynami grzybów czy lekami
(paracetamolem, barbituranami)
 nowotwory wątroby i chłoniaki
 zakażenia; najczęściej wirusowe zapalenia wątroby, rzadziej bakteryjne
 ropnie wątroby
 choroby układu krążenia, np. niewydolność krążenia.
Żółtaczka ciężarnych jest także postacią żółtaczki wątrobowej spowodowaną zmianami hormonalnymi.

3. Żółtaczka pozawątrobowa (przyczyna leży poza wątrobą), związana jest z utrudnionym odpływem
żółci do wątroby.
Czynniki utrudniające odpływ
żółci

 kamienie w przewodach żółciowych
 zapalenie dróg żółciowych
 nowotwory dróg żółciowych
 nowotwory trzustki.

Nowotwór trzustki
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DIAGNOSTYKA

Aby zdiagnozować przyczynę powstawania żółtaczki, lekarz zaczyna od badania i wywiadu (pyta o spożywane leki, alkohol, kontakt z osobami z żółtaczką,
podróże, choroby w rodzinie, wygląd moczu i kału itp.). W rozpoznaniu pomocne
są różne badania dodatkowe.
Badania dodatkowe wykonywane w rozpoznaniu choroby

 badania krwi
 poziom bilirubiny
 diagnostyka stanu wątroby (oznaczanie poziomu AST, ALT, fosfatazy alkalicznej)
 badania serologiczne w kierunku zakażeń wirusami zapalenia wątroby
(poziom przeciwciał IgM, HbsAg), wirusem Epsteina-Barr, cytomegalowirusem
 USG jamy brzusznej może ujawnić kamienie dróg żółciowych, guzy wątroby
lub trzustki
 tomografia komputerowa, mniej istotna w ocenie kamicy, ale bardzo ważna
przy guzach wątroby i trzustki
 rezonans magnetyczny − szczególnie przydatny do badania dróg żółciowych (badanie rzadko zlecane i mało dostępne w Polsce)

 ECPW (endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna) − badanie polega
na wprowadzeniu poprzez usta do dwunastnicy pacjenta giętkiego endoskopu zakończonego kamerą i źródłem światła; końcówka endoskopu
umieszczana jest na wysokości ujścia przewodu żółciowego wspólnego do
jelita; następnie przez wąską rurkę wprowadza się do dróg żółciowych i przewodu trzustkowego specjalny środek kontrastowy oraz wykonuje zdjęcie
RTG; w ten sposób można doskonale uwidocznić kamienie oraz podjąć już
podczas zabiegu próbę ich usunięcia; w trakcie badania pobiera się także
fragmenty podejrzanych guzów do badania pod mikroskopem
 biopsja wątroby − pobranie wycinka wątroby do badania pod mikroskopem;
igłę biopsyjną wprowadza się do wątroby pacjenta, uzyskując tym samym
mały wycinek tkanki grubości tejże igły
 badanie moczu na obecność bilirubiny i urobilinogenu
 badanie wskaźnika protrombinowego.

LECZENIE

Leczenie żółtaczki sprowadza się do ustalenia przyczyny i leczenia choroby ją
wywołującej.
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MARSKOŚĆ
WĄTROBY

MARSKOŚĆ WĄTROBY jest to przewlekła choroba wątroby polegająca na
nieodwracalnej zmianie jej prawidłowej budowy i utracie właściwych funkcji
na skutek uogólnionego uszkodzenia jej miąższu i tworzenia się tkanki bliznowatej. Na tego rodzaju uszkodzenia wątroba reaguje włóknieniem i podzieleniem miąższu na małe guzki.

Wątroba jest niezwykle ważnym organem ludzkiego organizmu i dlatego choroby w jej obrębie mają bardzo poważne następstwa. Wątroba wytwarza substancje pomagające walczyć z zakażeniami i umożliwiające krzepnięcie krwi,
produkuje żółć, jest filtrem substancji toksycznych, magazynuje energię itp.

OBJAWY

Najczęstsze objawy marskości

 osłabienie i łatwe męczenie się
(długo jest jedynym objawem choroby)
 skłonność do częstych krwawień
na skutek zmian krzepliwości krwi
 spadek poziomu białek we krwi
 stany podgorączkowe
 nudności

 wymioty
 biegunki lub zaparcia
 utrata apetytu prowadząca do utraty masy ciała
 pobolewanie w okolicy podżebrowej
 zmniejszenie libido.

Wiele osób nie wie, że ma marskość wątroby, dopóki nie wystąpią u nich powikłania, pojawiające się głównie w zaawansowanym stadium schorzenia.

POWIKŁANIA

 żółtaczka spowodowana zwiększeniem ilości bilirubiny we krwi, czyli barwnika powstałego w niszczonych starych krwinkach czerwonych
 świąd skóry

 powiększenie obwodu brzucha spowodowane gromadzeniem się płynu
w jamie brzusznej (tzw. wodobrzusze)

 zaburzenia zachowania, dezorientacja, osłabienie czynności intelektualnych,
czyli tzw. encefalopatia wątrobowa
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 krwawe wymioty, smoliste lub krwiste stolce, wymioty treścią podobną do
fusów spowodowane krwawieniem z przewodu pokarmowego; zmiany
w wątrobie powstające w czasie marskości doprowadzają także do utrudnionego przepływu krwi przez ten narząd; dlatego w największym naczyniu dostarczającym krew do wątroby (żyle wrotnej) rośnie ciśnienie, powodując
nadciśnienie wrotne; krew, nie mogąc przepłynąć przez wątrobę, szuka innej
drogi, aby dotrzeć do serca i kieruje się m.in. przez żyły w dolnej części
przełyku; nie są one przystosowane do tak dużej ilości krwi, więc poszerzają
się, stają się poskręcane, mają skłonność do pękania i krwawienia
 zaburzenia miesiączkowania u kobiet

 w związku z zaburzeniami hormonalnymi u mężczyzn może występować
powiększenie piersi (tzw. ginekomastia), wypadanie włosów łonowych lub
zanik jąder
 nadciśnienie wrotne mogące prowadzić do krwawienia z żylaków przełyku

 na brzuchu pacjenta wokół pępka mogą pojawić się poszerzone wypełnione
krwią żyły o krętym przebiegu; lekarze nazywają taki objaw „głową meduzy”
 obrzęki kończyn dolnych

 na skórze pacjenta
mogą pojawić się także naczyniaki gwiaździste, czerwone naczynka krwionośne,
przypominające małe
pajączki

 pogorszenie, osłabienie działania nerek

 wypadanie włosów

 zapalenie otrzewnej

 u chorych na marskość istnieje większe prawdopodobieństwo rozwoju
raka wątroby.
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„Głowa meduzy”









Do lekarza należy udać się, gdy wystąpią:

nagła utrata masy ciała i zwiększenie obwodu brzucha
narastające obrzęki, np. kończyn dolnych
żółtaczka
zmiany w funkcjach intelektualnych
nienormalna reakcja na dotychczas przyjmowane leki
przedłużone krwawienia z pozornie niegroźnych ran
pojawienie się krwi w wymiotach lub w stolcu.

PRZYCZYNY

W 30-50% przypadków przyczyna choroby pozostaje nierozpoznana. Niemniej
jednak istnieją czynniki mogące sprzyjać jej rozwojowi.
Czynniki sprzyjające rozwojowi marskości wątroby

 przewlekły alkoholizm, będący najczęstszą przyczyną choroby; uszkodzenie zależy również od ilości i długości okresu spożywania alkoholu

 zapalenie wątroby; zazwyczaj chodzi o wirusowe zapalenie wątroby (WZW)
typu B, C i D
 marskość żółciowa wątroby − może powstać, gdy żółć (pomagająca organizmowi w trawieniu tłuszczu) produkowana w wątrobie nie może się przedostać przez drogi żółciowe do dwunastnicy; staje się tak, jeśli są one zablokowane, np. przez kamień przeniesiony z pęcherzyka żółciowego; żółć może
wówczas cofać się do wątroby i uszkadzać ją

 marskość autoimmunologiczna − powstaje, kiedy układ odpornościowy
przeznaczony do walki np. z bakteriami, omyłkowo zaczyna niszczyć wątrobę
 niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby − w chorobie tej duże
ilości tłuszczu gromadzą się w wątrobie, niszcząc ją
i powodując marską przebudowę narządu; często
związana jest z cukrzycą lub otyłością
 niektóre wrodzone choroby genetyczne, takie jak:
choroba Wilsona, mukowiscydoza, galaktozemia

 przyjmowanie niektórych leków (np. niektórych antybiotyków, cytostatyków), toksycznych substancji
przemysłowych (nitrobenzenu, czterochlorku węgla,
fosforu, związków arsenu) i długo trwające infekcje
bakteryjne

 alkaloidy zawarte w grzybach
 marskość spowodowana niewydolnością serca −
dochodzi do zastoju krwi w wątrobie i jej uszkodzenia.

Czynnikiem wywołującym chorobę może
być alkoholizm
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DIAGNOSTYKA

W przypadku diagnostyki bardzo ważne jest poinformowanie lekarza o nadużywaniu alkoholu lub przebytym wirusowym zapaleniu wątroby. Dokładne badanie pacjenta może doprowadzić do prawidłowego rozpoznania.
Badania wykonywane w diagnostyce marskości wątroby

 badanie krwi mogące wskazać na:
 niedokrwistość
 obecność substancji świadczących o uszkodzeniu wątroby
 nieprawidłowy poziom czynników krzepnięcia
 badanie poziomu enzymów wątrobowych i bilirubiny
 USG i często badanie Dopplera (określanie przepływu krwi w naczyniach
wątroby) − jest wykonywane u każdej osoby z podejrzeniem marskości

 tomografia komputerowa z podaniem dożylnie specjalnego środka kontrastowego w celu lepszego uwidocznienia badanych narządów – stosowana,
gdy podejrzewa się raka wątroby
 biopsja wątroby – badanie fragmentu tkanki pod mikroskopem, jest podstawą do ostatecznego rozpoznania marskości
 scyntygrafia – pacjentowi podaje się specjalną substancję gromadzącą się
w chorej wątrobie. Substancja ta emituje niewielkie, niewidoczne dla ludzkiego oka promieniowanie i jej nagromadzenie w organizmie jest rejestrowane za pomocą gammakamery.
w czasie biopsji wątroby mały fragment tkanki jest pobierany do dalszego badania pod mikroskopem

pobrany fragment wątroby
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Biopsja wątroby

LECZENIE

1. leczenie chorób, które doprowadzają do marskości wątroby (np. choroby
Wilsona)

2. leczenie wodobrzusza, które można przeprowadzać kilkoma metodami:
● ograniczenie płynów i soli w diecie
● przyjmowanie leków moczopędnych
● jeśli poprzednie metody są nieskuteczne, stosuje się tzw. nakłucie lecznicze, czyli upuszczenie płynu z jamy brzusznej przez jej nakłucie specjalną
igłą, do której przymocowana jest rurka
● leczenie operacyjne

3. czasami płyn znajdujący się w brzuchu może ulec zakażeniu; wówczas lekarz
pobiera próbkę płynu, aby zbadać, jakie bakterie są przyczyną tego stanu,
i zastosować odpowiednie antybiotyki
4. leczenie encefalopatii wątrobowej:
● stosowanie laktulozy, która zapobiega wchłanianiu z przewodu pokarmowego toksyn wpływających na pracę mózgu
● ograniczenie białek w diecie
● ewentualnie stosowanie antybiotyków (neomycyna lub metronidazol)
5. leczenie nadciśnienia wrotnego prowadzone operacyjnie

6. leczenie żylaków przełyku;
krwawienie z żylaków przełyku
jest bardzo niebezpieczne dla
życia pacjenta; konieczna jest
hospitalizacja oraz:
● uzupełnienie utraconej krwi
● wprowadzenie specjalnego
balonu do przełyku, aby
ucisnąć krwawiące żylaki
(zgłębnik Sengstakena oraz
Blakemore’a)
● wstrzyknięcie przez lekarza
w trakcie zabiegu endoskopowego do żylaka substancji, która umożliwi jego zamknięcie lub założenie na
niego gumowej opaski.

wątroba
z marskością

przełyk
(tu powstają żylaki)
żołądek

utrudniony przepływ
krwi przez żyłę wrotną
prowadzi do powstawania żylaków

Żylaki przełyku
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Nie istnieje metoda leczenia, która byłaby w stanie cofnąć zmiany marskie poMarskości nie można wyleczyć
wstałe w wątrobie. Można jedynie
inną metodą, niż wykonując
zmniejszyć szybkość postępowania choprzeszczep wątroby.
roby oraz zapobiegać i leczyć poW przeciwnym razie choroba
wikłania.
może prowadzić do śmierci.
W zasadzie jedyną szansą na przeżycie
pacjenta chorego na marskość wątroby
jest przeszczep narządu.
W czasie zabiegu chora wątroba jest usuwana i zastępowana pasującym organem od dawcy.
Możliwe jest pobranie części organu od dawcy żywego.
Przeszczep jest jednocześnie jedyną metodą leczenia niewydolności nerek pojawiającej się, z niewiadomych przyczyn, w trakcie marskości.
Obumarłe w wyniku marskości wątroby komórki nie odnawiają się.
Jednak, jeżeli pacjent odpowiednio wcześnie zgłosił się do lekarza
i rozpoznanie choroby nastąpiło szybko, jeszcze przed procesem
bliznowacenia, a chory zrezygnował zupełnie z alkoholu, możliwe
jest zwolnienie rozwoju zmian chorobowych.

ZALECENIA OGÓLNE

NALEŻY:

● ograniczyć spożywanie soli, jeśli
pojawiły się obrzęki
● aby zapobiegać zaburzeniom
krzepnięcia, spożywać odpowiednią ilość białek w diecie oraz
uzupełniać poziom witamin
● ograniczyć ilość białek w diecie,
jeśli pojawiły się zmiany w zachowaniu
● stosować szczepienia ochronne
przeciw wirusom powodującym
marskość (WZW B)
● prowadzić zdrowy tryb życia
(odżywianie, aktywność fizyczna).
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NIE NALEŻY:

● spożywać alkoholu – całkowita
abstynencja
● palić papierosów
● spożywać potraw tłustych oraz
ciężkostrawnych
● dopuszczać do przypadkowych
kontaktów seksualnych mogących grozić zarażeniem wirusem WZW C
● przyjmować leków mogących
dodatkowo uszkadzać wątrobę, np. paracetamolu, salicylanów itp.

RAK WĄTROBY
RAK WĄTROBY powstaje w wyniku niekontrolowanego podziału komórek
wątroby. Występuje rzadko, najczęściej w 50.-60. roku życia, u mężczyzn.
Prawie u połowy chorych współistnieje z marskością wątroby.
Rodzaje raka pierwotnego wątroby:
● rak wątrobowokomórkowy, który powstaje z komórek miąższu wątroby
(hepatocytów)
● gruczolakorak, który powstaje z nabłonka przewodów żółciowych.
Najczęstszą przyczyną guzów nowotworowych w wątrobie są przerzuty z innych narządów: żołądka, płuc i okrężnicy u mężczyzn oraz z sutka, okrężnicy, żołądka i macicy u kobiet.

OBJAWY

Nowotwory łagodne zazwyczaj przebiegają bez objawów. Wykrywane są przypadkowo w czasie badania USG brzucha. Mogą uciskać na sąsiednie narządy,
np. pęcherzyk żółciowy. Zwykle w zaawansowanym stadium choroby guz staje
się wyczuwalny pod prawym łukiem żebrowym w czasie badania brzucha ręką.
Pozostałe objawy nowotworu złośliwego

 uczucie ogólnego zmęczenia i postępujące wyniszczenie organizmu
 nasilające się bóle brzucha
 uczucie pełności w nadbrzuszu
(górna część brzucha)
 brak apetytu i zmniejszenie masy
ciała
 powiększenie obwodu brzucha
(gromadzenie się płynu – wodobrzusze)

 obrzęki kończyn dolnych
 żółtaczka (żółte zabarwienie skóry,
twardówek oczu)
 zmiany w wyglądzie stolca i moczu
(np. smoliste stolce, pojawienie się
krwi w stolcu i moczu)
 sporadycznie krwawe wymioty
(wymagają pilnego kontaktu z lekarzem).

PRZYCZYNY

Przyczyny zależą od typu nowotworu wątroby.
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Przyczyny występowania łagodnych postaci choroby

 stosowanie estrogenów (tabletki antykoncepcyjne i hormonalna terapia zastępcza u kobiet w wieku okołomenopauzalnym)

 stosowanie androgenów i środków anabolicznych (są to leki, ale również
środki używane np. przez kulturystów dla zwiększenia masy mięśniowej).
Przyczyny występowania nowotworów złośliwych

 wirusowe zapalenie wątroby typu B i C
 narażenie na środki o działaniu rakotwórczym, np. aflatoksyny (produkowane
przez rodzaj grzyba, którym mogą być zanieczyszczone zboża lub orzeszki
ziemne), alkohol

 praca z chlorkiem winylu i podobnymi toksycznymi związkami chemicznymi
 palenie tytoniu
 pasożyty człowieka bytujące w wątrobie.
Niektóre choroby zwiększają szanse zapadnięcia na raka wątroby, jest to np.
hemochromatoza (nadmierne gromadzenie żelaza w organizmie).
Czynnikiem przyspieszającym powstawanie i rozwój nowotworu mogą być także
przewlekłe stany zapalne oraz marskość wątroby. Wielu badaczy wskazuje
również na dużą rolę czynników środowiskowych i kulturowych.

zmieniona
chorobowo
wątroba

pęcherzyk
żółciowy
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DIAGNOSTYKA

Powiększenie wątroby i jej stwardnienie można wyczuć przy dotykaniu nadbrzusza.
Bardzo ważne jest także przy podejrzeniu tego nowotworu wykonanie badań:
 USG umożliwiającego wstępną ocenę stanu narządu lub USG z badaniem
przepływu krwi w naczyniach (badanie Dopplera)

 określenia poziomu markera nowotworowego, tzw. alfafetoproteiny, które
jest również rozpoznaniem wstępnym

 do ostatecznego potwierdzenia obecności nowotworu używa się tomografii
komputerowej i rezonansu magnetycznego; badania te umożliwiają równoczesne poszukiwania zmian w innych narządach, jeśli guz wątroby jest
przerzutem
 biopsji wątroby − pobrania fragmentu wątroby do badania pod mikroskopem; lekarz wkłuwa pomiędzy dolnymi żebrami specjalną igłę biopsyjną, jednocześnie zasysając próbkę materiału do badania, a następnie wyjmuje ją
szybkim ruchem; zabieg trwa krótko i jest tylko nieznacznie bolesny; jednak
nie można go wykonać u osób, u których lekarze przewidują możliwość całkowitego wycięcia podejrzanego guza.

Igłę biopsyjną wprowadza
się między żebra do wątroby.
Pacjenta prosi się o wstrzymanie oddechu na czas
wprowadzenia igły, aby
wątroba była unieruchomiona.

igła biopsyjna

Biopsja wątroby

wątroba
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LECZENIE

Chorzy z nowotworami niezłośliwymi (np.
naczyniakiem krwionośnym wątroby) zazwyczaj nie wymagają żadnego leczenia,
chyba że zmiana jest bardzo duża lub
pacjent ma objawy kliniczne.

W przypadku nowotworów złośliwych leczenie operacyjne jest najskuteczniejszą
metodą.

SZCZEPIENIA
przeciwko wirusowemu
zapaleniu wątroby typu B i C
znacznie zmniejszają ryzyko
zachorowania na raka wątroby.

Leczenie operacyjne

1. resekcja (wycięcie) części wątroby z guzem i marginesem zdrowej tkanki;
niestety, metoda ta nie jest możliwa u osób z bardzo zaawansowanym nowotworem
2. czasami wskazane jest przeszczepienie wątroby
3. gdy niemożliwa jest operacja, stosuje się inne metody.
Pozostałe metody leczenia

1. wstrzykiwanie alkoholu do guza
2. niszczenie komórek nowotworowych wysoką temperaturą
3. niszczenie komórek nowotworowych niską temperaturą
4. podawanie bezpośrednio do guza specjalnych substancji zabijających komórki nowotworowe.

miejsce umieszczenia igły
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Przy operacji znieczulenie miejscowe podaje się w okolicę nad wątrobą

KAMICA
PĘCHERZYKA
ŻÓŁCIOWEGO
KAMICA PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO to choroba spowodowana powstawaniem złogów (kamieni żółciowych, stanowiących twarde bryłki cholesterolu
lub soli żółciowych) w pęcherzyku żółciowym.
Pęcherzyk żółciowy jest rodzajem woreczka, w którym wyprodukowana w wątrobie żółć jest przechowywana, zanim zostanie wydalona do dwunastnicy.
Kamienie mogą przemieszczać się do innych odcinków dróg żółciowych i przewodu pokarmowego, powodując komplikacje. Kamica częściej występuje u kobiet.

OBJAWY

Bardzo często osoby, które mają kamicę pęcherzykową, przez długi czas o tym
nie wiedzą. Dzieje się tak, ponieważ kamica może nie dawać żadnych objawów,
aż do momentu wystąpienia napadu kolki, następującego gdy kamień zostaje
uwięziony w przewodach żółciowych.
Objawy występujące przy napadzie kolki

 napadowy i ostry ból brzucha, zlokalizowany w prawej górnej lub
środkowej części brzucha; ból
utrzymuje się przez kilka godzin
i potem stopniowo ustępuje
 ból może promieniować do prawego barku
 ból może pojawiać się nagle po
spożyciu tłustego posiłku lub zbudzić człowieka ze snu
 nudności
 wymioty
 gorączka
 dreszcze

 jasne stolce
 ciemny mocz
 pojawiają się także objawy dyspeptyczne, takie jak:
● zgaga
● niestrawność
● gazy
 żółtaczka (zażółcenie skóry, twardówek oczu, błon śluzowych)
 nietolerancja pokarmów tłustych,
ponieważ żółć potrzebna do trawienia tłuszczów nie dociera do
dwunastnicy.
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Ból brzucha utrzymujący się dłużej
niż 6 godzin może wskazywać na
wystąpienie powikłań kamicy pęcherzykowej w postaci zapalenia
pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych.
Do lekarza należy udać się, gdy:

 powyższe objawy występują po
zjedzeniu tłustych pokarmów
 bólu brzucha nie można opanować lekami przeciwbólowymi
 pojawią się wymioty, dreszcze,
poty
 pojawi się żółtaczka.

PRZYCZYNY

Kamice powstają, jeżeli z żółci uformują się twarde fragmenty.
Czynniki sprzyjające
tworzeniu się kamieni

Lokalizacja dolegliwości

 wysoka zawartość cholesterolu i bilirubiny (specjalny barwnik) w żółci
 inicjacja tworzenia się kamieni wywołana przez inne substancje w żółci
 występowanie wysokiego poziomu bilirubiny we krwi u osób z chorobami
wątroby i krwi

 brak dostatecznego opróżnienia się pęcherzyka żółciowego z żółci i jej zaleganie, co może prowokować powstawanie kamieni (np. podczas ciąży oraz
zażywania tabletek antykoncepcyjnych).
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Czynniki ryzyka wystąpienia kamieni

skłonności rodzinne
otyłość
nagła, znaczna utrata masy ciała
dieta z dużą zawartością cholesterolu
przyjmowanie przez kobiety doustnych
środków antykoncepcyjnych lub innych
preparatów estrogenowych.

Tabletki hormonalne mogą
sprzyjać powstaniu choroby

Powikłania mogące wystąpić w przebiegu kamicy
 przemieszczanie się kamieni i blokowanie wydzielania do dwunastnicy żółci,
a przy dalszym przesunięciu, również soku trzustkowego
 powstanie zapalenia dróg żółciowych, a nawet zapalenia trzustki
 zapalenie otrzewnej (jest zagrożeniem życia)

 przedziurawienie pęcherzyka żółciowego

 niedrożność jelit.

DIAGNOSTYKA

W pierwszej kolejności konieczna jest wnikliwa rozmowa lekarza z pacjentem
i dokładne badanie.
Wykonywane badania

 USG jamy brzusznej, które w 95% przypadków umożliwia trafne rozpoznanie choroby

 RTG jamy brzusznej, pozwalające zlokalizować złogi na zdjęciu
 badania krwi, mogące wskazać na powikłania kamicy:
 zapalenie pęcherzyka żółciowego: wzrost liczby białych krwinek (leukocytów), wzrost OB
 niedrożność dróg żółciowych: wzrost poziomu bilirubiny i pewnych enzymów wątrobowych
 tomografia komputerowa (w szczególnych przypadkach)
 ECPW − zdjęcie RTG jamy brzusznej wykonane po podaniu do dróg żółciowych specjalnego środka kontrastowego; podaje się go w czasie zabiegu endoskopowego (endoskop wprowadza się przez usta do dwunastnicy chorego
oraz w miejscu wspólnego ujścia dróg żółciowych i przewodu trzustkowego;
wstrzykuje się do nich kontrast)
 cholecystografia − polega na wykonaniu zdjęcia RTG jamy brzusznej po
połknięciu przez pacjenta środka kontrastowego, który po jakimś czasie przemieści się do pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, czyniąc je bardziej
widocznymi
 RTG klatki piersiowej w celu wykluczenia innego źródła dolegliwości (w razie
konieczności).

LECZENIE

Leczenie farmakologiczne

Istnieje możliwość stosowania leków, które mogą powodować rozpuszczanie
kamieni żółciowych, jednak nie są one tak skuteczne jak operacja i nie mogą
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być stosowane zamiast zabiegu, chyba że istnieją przeciwwskazania do wykonania operacji.
Lekiem takim są sole kwasu żółciowego, będące składnikiem żółci. Kwas ten
zapobiega powstawaniu kamieni. Leczenie kwasem nie zawsze może okazać
się skuteczne, gdyż mogą one bardzo często pojawiać się ponownie.
Leczenie chirurgiczne

Chirurgia jest najlepszą metodą leczenia kamicy pęcherzykowej. Zabieg polega
na usunięciu całego pęcherzyka żółciowego (cholecystektomia).

Operację można przeprowadzić na kilka sposobów:
1. zalecaną metodą jest cholecystektomia laparoskopowa; polega ona na
wycięciu pęcherzyka przy użyciu narzędzi wprowadzonych do jamy brzusznej przez kilka małych otworów; taki zabieg zmniejsza ból po operacji
i przyspiesza rekonwalescencję; pacjent opuszcza szpital już po 1-2 dniach od
zabiegu, a powrót do pełnej aktywności zajmuje około 3 tygodni
2. cholecystektomia metodą otwartą; po zabiegu osoba przebywa w szpitalu
przez 3-7 dni, a po 6 tygodniach powraca do wcześniejszej aktywności; taka
forma operacji stosowana jest, gdy nie można wykonać laparoskopii
3. może się też zdarzyć, że w trakcie zabiegu laparoskopowego nastąpią komplikacje, i wtedy chirurg podejmuje decyzję o przeprowadzeniu dalszej części zabiegu metodą otwartą.
Jeśli u osoby mającej kamienie w pęcherzyku żółciowym nie występują żadne
objawy choroby, to stan taki nie wymaga leczenia. W razie wystąpienia pierwszego ataku bólu zazwyczaj nie jest podejmowane leczenie operacyjne.
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Metoda otwarta
Metoda laparoskopowa
Cholecystektomia (usunięcie pęcherzyka żółciowego)

ZIOŁOLECZNICTWO
Leczenie chorób związanych z wątrobą jest wprawdzie długotrwałe, ale skuteczne. Nie wywołuje też działań niepożądanych oraz skutków ubocznych. Picie
naparów i mieszanek ziołowych zaleca się zarówno w trakcie przebiegu choroby, jak i w okresie rekonwalescencji. Zioła przyspieszają odtruwanie wątroby,
regenerują ją. Działają przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, rozkurczająco i moczopędnie.
Mieszanka ziołowa stosowana przy zapaleniu wątroby

Dziurawiec

Mięta
pieprzowa

Rumianek
pospolity

Krwawnik
pospolity

Fiołek
trójbarwny

Kora
kruszyny

Drapacz
lekarski

Napar przygotowujemy, biorąc po 50 g wymienionych ziół. Pijemy go 2 razy
dziennie: rano (na czczo) oraz wieczorem, po około 150 ml.
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Mieszanka ziołowa działająca regenerująco,
odtruwająco i przeciwzapalnie

Stokrotka
(kwiat) 50 g

Kocanka
(kwiat) 50 g

Lukrecja
(korzeń) 50 g

Pokrzywa
(liść) 50 g

Skrzyp
50 g

Mniszek
(korzeń) 30 g

Do wyżej wymienionych ziół dodajemy jeszcze 25 g kwiatu przelotu.
Z powstałej mieszanki bierzemy 2 łyżki na 2 szklanki wody. Przygotowany płyn pijemy 3 razy dziennie, przed posiłkami, po około 130 ml.
Inne zioła działające korzystnie na schorzenia wątrobowe

Rdest ptasi
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Bez czarny

Pięciornik gęsi

Kwiat nagietka

D I E TA

Dieta wątrobowa to DIETA WYSOKOBIAŁKOWA,
LEKKOSTRAWNA, BOGATA W WITAMINY Z GRUPY B.

Ilość energii potrzebna w ciągu dnia: 1800-2700 kcal (liczba ta zależy od
wagi, płci oraz trybu życia danej osoby)

W tym:
● BIAŁKA: 10-15%
● TŁUSZCZE: 20-30%
● WĘGLOWODANY: 50-65%

Podstawowe zasady diety

WĘGLOWODANY
1. Organizm pozbawiony energii (którą czerpie z węglowodanów) zaczyna spalać białko, które pełni w organizmie funkcje budulcowe, dlatego nie wolno zapominać o dostarczeniu odpowiedniej ilości węglowodanów, przede wszystkim w postaci warzyw i owoców.
2. Nie stosuje się warzyw strączkowych.
3. Z powodu wzdęć należy ograniczyć potrawy bogate w błonnik: pieczywo razowe, kasze z łuskami oraz warzywa kapustne.
Źródła węglowodanów: owoce świeże i suszone, fasola, soczewica, ziemniaki,
muesli, ryż, makaron, białe pieczywo, kasze.

BIAŁKA
1. Należy spożywać jak najwięcej białka łatwoprzyswajalnego, zawartego np.
w jajach kurzych i mleku, jednak nie powinno się spożywać więcej niż 2-3 jaja
tygodniowo.
2. Należy łączyć produkty zwierzęce z roślinnymi, aby uzupełnić brakujące
w roślinach aminokwasy.
Źródła białek: mięso, drób, ryby, jaja, mleko, sery.
TŁUSZCZE

1. Nie wolno o nich zapominać, gdyż są materiałem budulcowym i źródłem

energii.

2. Nie wolno używać potraw smażonych na tłuszczu, np. smalcu czy maśle.
3. Tłuszcze zwierzęce należy ograniczyć do 6% dziennego zapotrzebowania

energetycznego.
Źródła tłuszczów: oleje roślinne (sojowy, słonecznikowy, kukurydziany, arachidowy) oraz oliwa z oliwek.
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PRODUKTY
owoce

warzywa

pieczywo
kasze
makarony
napoje
ciasta
zupy
desery

TABELA DIETY WĄTROBOWEJ

DOZWOLONE
owoce obrane lub przetarte:
brzoskwinie, cytryny, grapefruity,
jabłka, jagody, maliny, mandarynki, pomarańcze, poziomki,
truskawki, śliwki, wiśnie; owoce
suszone
buraki, cykoria, dynia, kukurydza,
marchew, ogórki (obrane), papryka (obrana), pietruszka, pomidory (obrane), rabarbar, sałata,
seler, szpinak, szparagi, ziemniaki

ZABRONIONE

agrest, arbuzy, ananasy,
czereśnie, gruszki, porzeczki, owoce ze skórką
oraz niedojrzałe
warzywa strączkowe oraz
brokuły, brukselka, cebula,
fasolka szparagowa, kalafior, kalarepa, kapusta, por,
rzodkiewki, grzyby

biszkopty, chleb i bułki pszenne, chleb graham, razowy,
sucharki
żytni; świeże pieczywo
manna, jęczmienna drobna, kukurydziana, płatki owsiane, ryż, gryczana, jaglana
tapioka, sago
cienkie, gwiazdki, nitki

grube, razowe

kompoty, mleko, napoje ziołowe, napoje alkoholowe, napoje
soki warzywne i owocowe, woda gazowane, kawa, mocna
mineralna niegazowana
herbata
ciasteczka kruche, faworki,
biszkopty, drożdżówki, herbatniki pączki, pierniki, serniki,
torty
cebulowa, grochowa, grzykrupniki, mleczne, owocowe, wabowa, fasolowa, kapuśrzywne
niak, mocne rosoły, mięsne
kompoty, przetarte owoce i musy
bita śmietana, desery alkoowocowe, owoce pieczone, kokholowe, kremy, lody
tajle mleczno-owocowe

mleko i najogurty, kefiry, maślanka, mleko
mleko tłuste
poje mleczne niskotłuszczowe, mleko zsiadłe
sery
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brie, camembert, tłuste
chudy ser, twaróg, łagodne sery
i twarde sery żółte, sery tożółte
pione

PRODUKTY
mięsa
ryby
wędliny
tłuszcze
przyprawy
używki

DOZWOLONE

ZABRONIONE
tłuste mięsa: baranina, bochude mięsa i podroby: cielęcina,
czek, gęś, flaki, kaczka,
królik, ozorki, wątróbka, wołowiwieprzowina; mięsa węna; drób: kurczak, indyk
dzone, konserwy mięsne

tłuste i marynowane ryby:
chude ryby: dorsz, flądra, karaś,
łosoś, śledź, węgorz; konleszcz, lin, sandacz, szczupak
serwy rybne
chuda szynka i polędwica, pa- pasztetowa, salceson, tłurówki cielęce i wieprzowe
ste kiełbasy i wędliny
oleje arachidowe, kukurydziane, margaryna, olej rzepakosłonecznikowe, oliwa z oliwek
wy, słonina, smalec

bazylia, cukier, cynamon, gałka
muszkatołowa, imbir, koperek,
liść laurowy, majeranek, pieprz
ziołowy, sól, tymianek, wanilia,
ziele angielskie
słaba herbata, słabe kakao

chrzan, curry, gorczyca,
jałowiec, musztarda, ocet,
papryka (ostra), pieprz (ostry)
alkohol, czekolada, kawa,
mocna herbata

PRZYKŁADOWE PRZEPISY

KRUPNIK

1,2 l wody
2 średniej wielkości ziemniaki
1 mała marchewka
kawałek korzenia pietruszki
kawałek białej części pora
1 mała chuda kiełbaska
50 g drobnej kaszy jęczmiennej
natka pietruszki
sól, pieprz

Wodę zagotowujemy i solimy. Dodajemy starte na tarce z grubymi oczkami marchewkę i pietruszkę, pokrojony
w paski por, pokrojone w kostkę ziemniaki oraz kiełbasę. Gdy warzywa zmiękną,
odcedzamy je. Do czystego wywaru dodajemy kaszę i gotujemy na małym ogniu
ok. 25 min. Gdy kasza będzie miękka, dodajemy do niej wyjęte wcześniej z wywaru warzywa oraz przyprawiamy solą i pieprzem do smaku. Całość gotujemy
ok. 3 min. Po zdjęciu z ognia zupę ozdabiamy posiekaną natką pietruszki.
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DROŻDŻÓWKA Z MALINAMI

500 g malin
600 g mąki pszennej
3/4 szklanki mleka
1 jajko, 2 żółtka
3/4 szklanki cukru
50 g drożdży
150 g masła

32

1 opakowanie cukru wanilinowego
szczypta soli
KRUSZONKA:
1,5 szklanki mąki
1 szklanka cukru
1 cukier wanilinowy
150 g masła

Mąkę przesiewamy do miski. Drożdże z 2 łyżkami mąki i łyżeczką cukru rozprowadzamy w 3 łyżkach ciepłego mleka. Rozczyn odstawiamy do wyrośnięcia.
Następnie dodajemy go do mąki. Żółtka i jajko ucieramy z cukrem, cukrem wanilinowym i szczyptą soli. Do masy jajecznej wlewamy roztopione w garnuszku
masło, cały czas mieszając. Masę jajeczną łączymy z mąką i rozczynem
drożdżowym. Dodajemy resztę mleka i dokładnie wyrabiamy ciasto. Gdy już odchodzi od ręki, odstawiamy je w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Kiedy podwoi
swoją objętość, wykładamy je na wysmarowaną tłuszczem blachę. Na wierzchu
układamy maliny. Przygotowujemy kruszonkę: mieszamy mąkę, masło, cukier
i cukier wanilinowy, aż powstaną grudki. Ciasto posypujemy kruszonką i pieczemy w 160°C przez 50-60 min.

Nordic Walking
Alergia
Zdrowa tarczyca
Grypa i przeziębienie
Serce i układ
krążenia
➔ Cholesterol
➔
➔
➔
➔
➔

POLECAMY
➔ Cukrzyca
➔ Atlas anatomiczny
➔ Odchudzanie.
Ćwiczenia
➔ Pamięć doskonała
➔ Refleksoterapia stóp
➔ Reumatyzm

➔ Zdrowy tryb życia,
aby uniknąć
nowotworu
➔ Analiza i interpretacja wyników badań
laboratoryjnych
➔ i inne

POLECAMY

www.ksiegarnia-najtaniej.pl

wyd.literat@lit.com.pl

