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Spływ pontonem

Lubisz filmy science fiction?

Jeśli tak, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że oglądałeś film pt.: „Matrix”.

A słyszałeś może powiedzenie: To jest jakiś matrix!

W potocznym języku to sformułowanie często używane jest na określenie cze-
goś nierealnego i trudnego do wyobrażenia.

To, co dzieje się wewnątrz naszego organizmu jest na tyle niesamowite, że za 
chwilę opowiemy (i pokażemy) ci matrix, jaki się tam odbywa.

Zakładaj płaszcz przeciwdeszczowy! (Niestety nie mamy czarnych i latekso-
wych, jakie nosili w filmie). Mamy tylko te żółte, które zabrałeś ze sobą z domu. 
Do tego żółte kalosze i żółta parasolka.
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Może być? 

Jeśli tak, to przebieraj się i wskakuj do pontonu, który widać tam na brzegu 
rzeki.

Zabieramy cię na spływ, podczas którego pokażemy ci niesamowity ludzki prze-
wód pokarmowy.

Na 3 linach przywiązanych do pontonu mamy 3 nienaturalnie dużej wielkości 
produkty spożywcze – udko z kurczaka, cukierek i połowę awokado.

Muszą płynąć za nami, bo dzięki temu zobaczysz, jak przebiega proces trawie-
nia.

Udko z kurczaka jest głównie źródłem białka. Cukierek – węglowodanów, 
a awokado – tłuszczów. Każdy z tych produktów będzie trawiony trochę inaczej.

Zresztą za chwilę sam się przekonasz.
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To co?

Wsiadamy?

Zaufaj nam i nic się nie bój!

Jest tylko jeden mały, a właściwie spory problem.

Mamy za duże gabaryty i trudno będzie w takiej postaci wpłynąć do przewo-
du pokarmowego.

Załóżmy więc (i tu zaczyna się nasze science fiction), że najpierw poddaliśmy się 
działaniu maszyny zmniejszającej, która z dużych osób zamieniła nas w minia-
turowe ludziki.

Teraz czas na przygodę!

Gotowy?

To zaczynamy.

JAMA USTNA

Właśnie do niej wpływamy!

Mam nadzieję, że nie wpadniemy na żaden ząb, bo skończymy ni-
czym Titanic. To mogłoby uszkodzić nasz ponton, a tego byśmy 
nie chcieli. Chcemy z kolei, żeby nasze produkty spożywcze (udko 
z kurczaka, awokado i cukierek), które zostały przywiązane do pon-óre zostały przywiązane do pon-
tonu, znalazły się pomiędzy zębami. Wiesz dlaczego?

To proste.

My zostaliśmy odpowiednio pomniejszeni przez specjalną maszynę, 
ale te produkty nadal są za duże.

Aby zostały odpowiednio strawione i mogły płynąć z nami dalej, 
muszą najpierw być odpowiednio rozdrobnione. To bardzo ważne!

Wyobraź sobie, że połykasz całe udko z kurczaka.

Oj, długo byś tego nie strawił, wierz nam!
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Łatwiej jest najpierw odpowiednio przeżuć wszystkie te produkty 
i dopiero po tym płynąć w dalszą podróż – przełykiem do żołądka.

Im lepiej zęby rozdrobnią pokarm, tym łatwiejszy do pokonania 
będzie ten odcinek. Zaleca się nawet, aby przegryźć każdy kęs ok. 30 
razy zanim się go połknie.

Liczymy, ile razy zęby dadzą łomot naszym produktom?

1…

2…

3…

…

30!

Mamy to!

Możemy płynąć dalej.

W ogóle, czy widzisz, co się stało z tymi wszystkimi produktami?

Już nie wyglądają zbyt apetycznie.

A cukierka to już prawie w ogóle nie widać!

To dlatego, że węglowodany (szczególnie te proste, znajdujące się 
m.in. w słodyczach czy owocach) są wstępnie trawione już w jamie 
ustnej. Awokado i udko z kurczaka też wyglądają słabo, ale nadal są 
w większych kawałkach. Ich całkowite strawienie nastąpi podczas 
dalszej części spływu.

Musimy ci się przyznać, że ten etap spływu przebiegł bardzo po-
myślnie.
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Trochę się obawiałyśmy, że trafimy do takiej jamy ustnej, w której 
będzie dużo bakterii czy plomb amalgamatowych. Wtedy sprawy za-
wsze się komplikują.

Stan zapalny czy próchnica mogłaby nas zmusić nie tylko do zatykania 
nosa z powodu przykrego zapachu, ale dodatkowo istniałoby większe 
ryzyko, że na nasz ponton dostaliby się nieproszeni goście – wspom-
niane bakterie. Tych nie chcemy ze sobą zabierać w dalszą podróż. 
Są jak piraci. A po co nam piraci podczas spływu!?

Zupełnie nie są potrzebni.

Tak samo jak niepotrzebne są bakterie gnilne z jamy ustnej w dalszej 
części przewodu pokarmowego.

Stan jamy ustnej ma bardzo duży wpływ na zdrowie całego 
organizmu. Utrzymujące się stany zapalne, próchnica, mar-óchnica, mar-
twe zęby czy nawet uszkodzone plomby amalgamatowe (sre-
brne) mogą stopniowo zatruwać nasz organizm i wpływać 
niekorzystnie na przebieg choroby autoimmunologicznej.

Na szczęście udało nam się sprawnie pokonać ten kawałek drogi.

Choć rzeka staje się coraz bardziej rwąca. 

To chyba za sprawą ilości śliny, jaka wyprodukowała się w odpowie-
dzi na zabrane przez nas jedzenie.



118 A U TOI M M U N O L O GI A  -  P o d ró ż  p o  z d ro w i e

PRZEŁYK I ŻOŁĄDEK

Uwaga!

Zbliżamy się do wodospadu.

Złap się czegoś i trzymaj się mocno!

Wpływamy do przełyku.

Będziemy tu tylko chwilę, choć to długa droga w dół i trochę może 
nami trząść.

Aaaaa! Trzymaj się!

Uff. Udało się! 

Wylądowaliśmy bezpiecznie (czy można wylądować pontonem? 
W sumie używaliśmy maszyny zmniejszającej, więc czemu by pon-
ton nie mógł lądować?). 

Za chwilę otworzy się brama nazywana dolnym zwieraczem przełyku 
i wtedy wpłyniemy do wnętrza żołądka.

Skup się teraz!

Musisz założyć kaptur i otworzyć parasolkę. Dobrze się okryj, bo 
według naszych przewidywań i podanej wczoraj prognozy pogody, 
w żołądku panują bardzo nieprzyjazne warunki.
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Znajduje się tam kwas żołądkowy, a przynajmniej powinien się 
znajdować.

Choć dla nas podróż byłaby łatwiejsza, gdyby tego kwasu nie było, 
to produktom spożywczym i wszystkiemu temu, co spożywamy, ten 
kwas jest potrzebny.

Pamiętasz? Mówiliśmy, że cukierka już prawie nie ma, ale udka z kur-
czaka jest jeszcze całkiem sporo.

To źródło białka, które trawi się głównie na tym etapie, czyli właśnie 
w żołądku.

Gdybyśmy nie wpłynęli do kwasu, a do basenu z wodą, to czy 
myślisz, że coś stałoby się z tym kurczakiem? Raczej nie! Zamiast 
więc być strawionym i rozdrobnionym na jeszcze mniejsze kawałki, 
zalegałby bardzo długo w żołądku. Nie wywołałoby to zbyt pozyty-
wnej reakcji organizmu.

Taka sytuacja może mieć miejsce, kiedy borykamy się z dyspepsją, 
potocznie nazywaną niedokwaszonym żołądkiem (nie mylić z tzw. 
nadkwasotą!). Dyspepsja polega na zbyt niskim wydzielaniu kwasu 
żołądkowego. Konsekwencją jest zbyt wysokie pH w żołądku, co 
z kolei prowadzić może do zaburzeń procesów trawiennych.

Kwas znajdujący się w tym narządzie ma jeszcze jeden ważny cel. 
Gdy jego wydzielanie jest prawidłowe, chroni nas przed bakteriami, 
pasożytami czy innymi obcymi.

Gdyby na naszym pontonie znaleźli się piraci (niekorzystne mikro-
organizmy z jamy ustnej czy też takie, które na gapę przypłynęłyby 
razem z produktami spożywczymi), to istniałaby duża szansa na to, 
że pod wpływem kwasu – zginęliby.
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W żołądku znajduje się kwas żołądkowy, w którym rozpuszc-órym rozpuszc-
zone są substancje niezbędne do trawienia tłuszczów i białek.

Zmniejszona ilość kwasu żołądkowego mogłaby sprzyjać 
dostawaniu się do dalszych części przewodu pokarmowe-
go niekorzystnych bakterii, grzybów czy pasożytów (które 
przy odpowiednim stężeniu kwasu żołądkowego mogłyby 
zostać unieszkodliwione). Co ciekawe, objawy niedokwaszo-
nego żołądka mogą być przyczyną błędnie postawionej di-
agnozy – tzw. nadkwasoty. A to z kolei może prowadzić do 
nieprawidłowego leczenia i nasilania się problemów trawien-
nych.

Trochę na własne życzenie utrudniliśmy i wydłużyliśmy sobie po-
dróż. Gdybyśmy zabrali ze sobą tylko jeden produkt spożywczy, 
to spływ przebiegałby sprawniej. Teraz jednak trochę więcej czasu 
spędzimy w żołądku, ponieważ cukierek nas spowalnia. 

Jak myślisz, do czego nawiązujemy w ten sposób?

Zgadłeś? 

Do diety rozdzielającej, która sprawdza się szczególnie dobrze 
w przypadku problemów związanych z układem pokarmowym i sa-
mym procesem trawienia.
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Według zaleceń nie warto łączyć węglowodanów z białkami, 
ponieważ każdy z tych składników odżywczych wymaga innych wa-
runków do trawienia i spożywane razem utrudniają sobie wzajemnie 
trawienie.

Białko dobrze trawi się w kwasie żołądkowym, a węglowodany zbyt 
długo tu przebywając, mogą fermentować (co może prowadzić do 
odbijania, czy nieprzyjemnego uczucia zgagi). Zdecydowanie lepsze 
jest połączenie białka z tłuszczem czy tłuszczu z węglowodanami.

My jednak chciałyśmy ci zademonstrować, jak wygląda trawienie 
w przypadku węglowodanów, białek i tłuszczy, a że nie ma czasu na 
kilka spływów, to zabraliśmy ze sobą wszystko naraz. 

Mamy tylko nadzieję, że kwas nie wyżre nam dziur w pontonie. 

W sklepie zarzekali się, że jest kwasoodporny.

Przekonamy się!

W przypadku zaburzeń w obrębie przewodu pokarmowego 
warto spróbować diety rozdzielającej. Osoby z chorobą auto-
immunologiczną mogą połączyć zalecenia (opisywane w dal-
szej części książki) z zaleceniami diety rozdzielającej. W ta-
kiej sytuacji należałoby unikać połączenia w jednym posiłku 
produktów bogatych w białka (jaja, mięso, nabiał czy ryby) 
z posiłkami bogatymi w węglowodany (kasze, ryże, owoce, 
słodycze, makarony, chleby itp.). Choć nie ma badań nauko-
wych potwierdzających słuszność stosowania diety rozdziela-
jącej, z doświadczenia zauważamy, że u osób z występującymi 
problemami w obrębie przewodu pokarmowego, zalecenia te 
często przynoszą oczekiwany efekt. Może warto spróbować? 

Znów nam się udało!
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Całe szczęście, że nie trafiliśmy w żołądku na żadne wrzody czy nad-
żerki.

Musielibyśmy wzywać ratowników, którzy udzieliliby pomocy. Takie 
akcje ratunkowe polegają na odpowiednim nawodnieniu, więc praw-
dopodobnie użyliby węży strażackich.

Pewnie znad wodospadu wlewaliby także sok z aloesu, napary 
z prawoślazu czy wyciągi z kory wiązu górskiego, które mają działanie 
przeciwzapalne i mogłyby w takiej sytuacji pomóc. 

W przypadku zdiagnozowanych wrzodów czy nadżerek w żo-
łądku należy przede wszystkim zadbać o odpowiednie na-
wodnienie organizmu i odbudowę śluzówki żołądka.

Pomocne może być także włączenie produktów o działaniu 
przeciwzapalnym, jak kurkuma czy rumianek. Sprawdza się 
także tzw. mikstura Słoneckiego czy sok z prawoślazu. W takiej 
sytuacji zalecana jest także odpowiednia modyfikacja diety 
i wyeliminowanie produktów dodatkowo podrażniających 
śluzówkę żołądka. Są to m.in.: kawa, ostre przyprawy, kakao 
czy czekolada.

JELITO CIENKIE

Możemy płynąć dalej.

Już jesteśmy w jelicie, a dokładnie w jego początkowej części.

Za chwilę po prawej stronie będziemy mijać ujście przewodu trzust-
kowego i żółciowego.

Widzisz? To mniejsze rzeki, których wody łączą się z tą, po której 
płyniemy.
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Jedna z nich swoje źródło ma w trzustce. Druga rzeczka ma 2 źródła 
– wątrobę i pęcherzyk żółciowy. Stąd spływają do nas żółć i enzymy 
trawienne.

O! Widzisz? 

Właśnie płyną.

Nawet kolor wody delikatnie się zmienił pod ich wpływem. 
Spójrz teraz na nasze produkty spożywcze.

Za chwilę, kiedy połączą się z tymi enzymami i żółcią zaczną się 
zmieniać – będą dalej trawione.

Do prawidłowego trawienia pokarmów niezbędne są także 
żółć oraz enzymy trawienne. 

W chorobach autoimmunologicznych często dochodzi do za-
burzeń na tym polu. Wiele osób boryka się m.in. z niedobo-
rem enzymów trawiennych. Co w konsekwencji powoduje, że 
do jelit dociera pokarm strawiony w niewystarczającym stop-
niu. W połączeniu ze zwiększoną przesiąkliwością jelitową 
może to nasilać atak autoimmunologiczny.

Początkowo dobrym rozwiązaniem może być stosowanie die-
ty lekkostrawnej, uzupełnienie jej w zioła wspierające trawie-
nie (koper, kminek, mięta).

Dodatkowo pomóc może wprowadzenie suplementacji enzy-
mami trawiennymi czy okazjonalne stosowanie kropli żołąd-
kowych. Jednak poprzez stosowanie odpowiedniej diety po-
winniśmy dążyć do tego, aby organizm docelowo na nowo 
nauczył się wytwarzać enzymy trawienne w odpowiednich 
ilościach.

Najbardziej zależało nam na tym, abyś zobaczył miejsce, w którym 
za chwilę się znajdziemy.

To kraina o nazwie – JELITKOWO.


