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w leczeniu cukrzycy
dr n. med. Katarzyna Cyranka 
*Katedra Psychiatrii Collegium Medicum UJ 
*Poradnia Psychodiabetologiczna Szpitala Uniwersyteckiego

Wielu pacjentów chorych na cukrzycę typu 

1, zwłaszcza w starszym wieku, z różnych 

względów losowych i/bądź osobowoś- 

ciowych nie trafia pod opiekę diabetologa. W takich 

przypadkach opieka lekarza rodzinnego ma szcze-

gólne znaczenie. Przy czym trwanie choroby prze-

wlekłej powoduje u pacjenta różnego rodzaju reakcje 

emocjonalne, a wahania glikemii oraz inne procesy 

metaboliczne związane z cukrzycą mogą wpływać na 

dobrostan psychiczny chorych. Dlatego też dopiero 

połączenie w procesie leczenia tej choroby perspek-

tywy biologicznej, diabetologicznej i psychologicznej 

może dać pacjentowi dobrą jakość życia.

Znaczne wahania glikemii mogą prowadzić do 

labilności emocjonalnej; do objawów hipoglikemii za-

liczane są drażliwość, a nawet agresja. Mogą też skut-

kować obniżonym poczuciem wpływu na przebieg 

choroby. Pacjenci w starszym wieku i/lub gorzej wy-

edukowani gorzej radzą sobie z chorobą, dodatkowo 

utrudnia sytuację występowanie zaburzeń poznaw-

czych u części z tych osób. 

Kolejny problem może stanowić przeciążenie 

pacjenta geriatrycznego trudnościami życiowymi i fi-

nansowymi, a prowokowane tym stany emocjonalne, 

smutek i frustracja mogą doprowadzić u pacjenta do 

depresji i do zaniedbywania leczenia choroby, z dru-

giej zaś strony – powodują podwyższenie glikemii.  

Z tych względów rola lekarza rodzinnego jest wy-

jątkowo ważna w procesie leczenia, a dobry kontakt  

z pacjentem i zaufanie z jego strony mają ogromne 

znaczenie.  

U pacjentów z cukrzycą typu 2. leczonych insuli-

ną starszy wiek zwiększa ryzyko hipoglikemii ze wzglę-

du na występujące u tych osób:

- zaburzenia poznawcze,

- choroby towarzyszące o objawach zbliżonych 

do hipoglikemii,

- ryzyko nieracjonalnego postępowania pacjen-

ta (np. dublowanie dawek leków)..

Inny aspekt leczenia pacjentów w starszym wieku 

z cukrzycą typu 2 lub 1 to występujące u nich nierzad-

ko: niewydolność nerek, niewydolność/uszkodzenie 

wątroby, niedobory żywieniowe oraz polipragmazja. 

Gdy pacjent nie potrafi rozpoznać niedocukrze-

nia, może to prowadzić nawet do zagrożenia życia. 

Konsekwencjami hipoglikemii są powikłania kardiolo-

giczne, nasilenie demencji, ryzyko urazów. U osób po 

65. roku życia zapobieganie hipoglikemii staje się prio-

rytetem.

Lekarz rodzinny jest w stanie wychwycić i do-

strzec zaburzenia psychiczne współwystępujące  

z cukrzycą, takie jak zaburzenia odżywiania, uzależ-

nienie od substancji psychoaktywnych, zaburzenia 

lękowe (w tym obsesyjny lęk przed niedocukrzeniem 

lub powikłaniami).  Co ważne, zaburzenia osobowości 

u pacjenta mogą utrudniać kontakt z nim oraz powo-

dować trudności w leczeniu. Mając do czynienia z pa-

cjentem niewspółpracującym, lekarz rodzinny może 

skierować go na konsultację psychiatryczną, a także 

dobrać sposób leczenia do możliwości pacjenta. Psy-

chodiabetologia jest pomocna również w przypadku 

wystąpienia zespołu wypalenia cukrzycowego (ok. 

40% pacjentów wykazuje jego objawy) – potrzebne 

jest wtedy skierowanie na konsultacje psychiatryczną. 

W odniesieniu do pacjenta w starszym wie-

ku trudności może nastręczać edukacja dietetyczna  

– zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologiczne-

go z 2020 r. kładą nacisk na praktyczny i pozytywny 

sposób przekazu (co leży w gestii lekarza).

Jakość życia pacjenta chorego na cukrzycę wy-
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Nagranie dostępne: https://ptmr.info.pl/lekarz-rodzinny-opieka-nad-starszym-pacjentem-01-12-2021/

datnie poprawiają nowoczesne technologie takie jak 

monitorowanie glikemii oraz pompy insulinowe. Warto 

zwrócić uwagę na psychologiczne aspekty ich zasto-

sowania - pacjent geriatryczny może wykazywać lęk  

i opór w stosunku do niezrozumiałych dla niego „no-

wości”; warto, by lekarz dysponował wiedzą na ich te-

mat i przekonywał pacjentów w jasny, praktyczny, zro-

zumiały sposób.

W jaki sposób lekarz POZ może poprawić współ-

pracę z pacjentem, wpłynąć na polepszenie jakości 

jego życia i dzięki temu na wyniki leczenia? Niezbędne 

elementy to: 

- komunikacja z pacjentem,

- obserwacja,

- zaufanie,

- wiedza o nowych lekach i technologiach,

- wiedza o działających w bliskiej okolicy psy-

chologach/psychiatrach/psychoterapeutach,  

- indywidualna relacja z pacjentem.
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Zespół stopy cukrzycowej  
– prewencja i leczenie
dr n. med. Arkadiusz Krakowiecki 
PODOS Klinika Leczenia Ran w Warszawie

Zespól stopy cukrzycowej (ZSC) jest najczęst-

szą postacią rany przewlekłej, a także główną 

przyczyną hospitalizacji pacjentów z cukrzycą 

oraz najczęstszą przyczyną amputacji kończyny dol-

nej. Wszystkie te czynniki powodują, że ZSC stanowi 

poważne wyzwanie dla całej opieki medycznej.

Istnieją dwie postacie tego powikłania: 

- zespół stopy cukrzycowej typu neuropatycz-

nego,

- zespół stopy cukrzycowej typu niedokrwien-

no-neuropatycznego. 

Dla właściwego leczenia kluczowe znaczenie  

mają diagnostyka i ustalenie głównej przyczyny 

schorzenia. Do badania przesiewowego w gabine-

cie lekarza POZ pomocne mogą być proste testy: 

wskaźnik kostka-ramię ustalony za pomocą detekto-

ra naczyniowego oraz badanie czucia powierzchow-

nego i głębokiego na stopach przy użyciu kamertona 

medycznego, włókna monofilament 10 g i termotipu.  

W przypadku podejrzenia etiologii niedokrwiennej 

warto poszerzyć diagnostykę o badania obrazowe ta-

kie jak USG Doppler lub angiotomografia aorty, tętnic 

biodrowych i kończyn dolnych. 

W zależności od diagnozy należy skoncentrować 

się na odciążeniu owrzodzenia w przypadku stopy 

neuropatycznej lub poprawie ukrwienia w przypad-

ku stopy niedokrwienno-neuropatycznej. Najprost-

szą formą odciążenia w przypadku owrzodzenia zlo-

kalizowanego w okolicach palców lub główek kości 

śródstopia jest tzw. but z wiszącym przodostopiem. 

W przypadku bardziej rozległych owrzodzeń warto 

posiłkować się butem typu Air Walker ze wsparciem 

kul łokciowych. Najlepszym sposobem redukcji ob-

ciążenia stopy jest orteza gipsowa typu Total Contact 

Cast (TCC). 

Najgroźniejszą postacią neuropatycznej sto-

py cukrzycowej, prowadzącą do trwałych deformacji 

oraz utraty funkcji podporowej nogi, jest neuroartro-

patia Charcota (staw Charcota). Należy o niej pamię-

tać w szczególności w przypadku niesymetrycznego 

obrzęku, zaczerwienienia i zwiększonego ucieplenia 

stopy u pacjenta z cukrzycą, u którego nie stwierdza 

się żadnej rany. W takim przypadku, w celu wyklucze-

nia schorzenia, powinno się wykonać co najmniej RTG 

stopy. Natomiast w przypadku potwierdzenia scho-

rzenia podstawą leczenia jest unieruchomienie stopy 

w ortezie typu TCC.

Jeżeli badania obrazowe potwierdzają etiologię 

niedokrwienną, kluczowe dla zatrzymania progresji 

choroby i zagojenia jest jak najszybsze przywrócenie 

Ryc. 1. Definicja zespołu stopy cukrzycowej: infekcja, owrzodzenie i/lub zniszczenie głębokich tkanek stopy 
połączone z neuropatią i/lub uszkodzeniem tętnic stopy u osoby z cukrzycą
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krążenia. Preferowanym postępowaniem jest leczenie 

endowaskularne.

Dobór terapii miejscowej opatrunkami aktyw-

nymi powinien być uzależniony od ilości zdewitali-

zowanych tkanek, współistniejącej infekcji oraz ilości 

wysięku z rany. Najczęstszymi opatrunkami przeciw-

bakteryjnymi są opatrunki oparte na jonach srebra 

lub związkach jodu. Do kontroli wysięku służą hydro-

włókniny, opatrunki piankowe lub superabsorbenty.

W przypadku cech uogólniającego się zaka-

żenia konieczne jest stosowanie antybiotykoterapii 

zgodniej z obowiązującymi zaleceniami Polskiego 

Towarzystwa Diabetologicznego lub Polskiego Towa-

rzystwa Leczenia Ran. Empiryczne włączenie anty-

biotykoterapii powinno być poprzedzone pobraniem 

posiewu z rany. Czas antybiotykoterapii uzależniony 

jest od współistniejącego zapalenia kości. W celu wy-

kluczenia osteomyelitis w przypadku ekspozycji kości 

lub długiego czasu trwania owrzodzenia należy wyko-

nać RTG stopy.

Najdłuższą fazą leczenia owrzodzenie jest etap 

naskórkowania, dlatego też warto wykorzystywać 

techniki zmniejszania wielkości rany, np. stripowanie, 

oraz wspomagać naskórkowanie, np. łącząc dotych-

czasową terapię z miejscową aplikacją kwasu hialuro-

nowego z aminokwasami.

Wykład 1 grudnia 2021 r.
Nagranie dostępne: https://ptmr.info.pl/lekarz-rodzinny-opieka-nad-starszym-pacjentem-01-12-2021/

Ryc. 2. Orteza gipsowa typu  

Total Contact Cast (TCC)
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geriatrycznym
dr n. med. Katarzyna Cyranka 
*Katedra Psychiatrii Collegium Medicum UJ
*Poradnia Psychodiabetologiczna Szpitala Uniwersyteckiego
Współpraca (w ramach programu JU CM „Pokolenia”): K. Szułdrzyński, Ł. Małecki, K. Styczeń,  
A. Michalska, B. Gryglewska

Spośród wielu definicji komunikacji istotę re-

lacji lekarz-pacjent najlepiej oddaje następu-

jąca: „komunikacja to wymiana werbalnych, 

wokalnych i niewerbalnych sygnałów, podejmowana 

w określonym kontekście w celu osiągnięcia lepsze-

go współdziałania” (Nęcki, 1996). Przy czym komu-

nikatem jest wszystko, co w wyglądzie i zachowaniu 

innych podlega spostrzeganiu, i należy pamiętać, że 

słowa stanowią zaledwie ok. 7% przekazu, na pozosta-

łe 93% składają się mowa ciała i brzmienie głosu. Od 

samego początku spotkania wytwarza się określona 

przestrzeń emocjonalna, co szczególnie istotne jest  

w przypadku pacjenta starszego, który przychodzi 

często nie tylko w celu uzyskania porady bądź recep-

ty, lecz także po to, aby poczuć wspólnotę z lekarzem 

(zwłaszcza osoby samotne lub pozostające w słabej 

więzi z rodziną).

Atmosfera i komunikacja niewerbalna mogą 

mieć decydujący wpływ na sukces leczenia. Istotna 

jest spójność między komunikacją werbalną i niewer-

balną – w przypadku braku takiej spójności odbiorca 

większą wagę przywiązuje do komunikatu niewerbal-

nego. U pacjentów geriatrycznych ta tendencja jest 

jeszcze bardziej nasilona (co wiadomo na podstawie 

badań). Ważny jest zatem sposób przekazywania in-

formacji przez lekarza, a komunikat niewerbalny 

powinien współgrać z treścią słowną informacji (np.  

o ciężkości choroby). 

Zadanie nie jest łatwe, ponieważ jak pokazu-

je schemat procesu komunikacji, informacja kodo-

wana przez nadawcę nie musi dotrzeć do odbiorcy  

w zamierzonej postaci. Ten sam komunikat może być 

odczytywany na różne sposoby, zależnie od doświad-

czeń, przekonań odbiorcy i innych uwarunkowań. 

Dobrą komunikację hamują lub uniemożliwiają 

szumy i blokady komunikacyjne – należy tu wymienić 

m.in. werbalne nakazy, groźby, ośmieszanie, krytyko-

wanie, ironizowanie i inne, powodujące „zamknięcie” 

pacjenta.

Specyfika komunikacji ze starszym pacjentem 

polega też np. na występowaniu bariery z powodu po-

czucia dyskomfortu lub zawstydzenia przy potrzebie 

odsłonięcia ciała podczas badania. Dyskomfort może 

towarzyszyć również lekarzowi ze względu na niektó-

re problemy starszych osób (np. kontakt z pacjentem 

zaniedbanym) – takie sytuacje wymagają podjęcia 

próby współpracy.

Komunikację z pacjentem, używany język, nale-

ży zawsze dostosować do rzeczywistych możliwości 

chorego, pamiętając o poszanowaniu osoby. Techniki 

poprawiające komunikację to:

- otwarte pytania, 

- słuchanie,

- cierpliwość,

- mówienie w sposób wyraźny i prosty (ale nie 

nadmiernie uproszczony),

- sprawdzenie, czy pacjent poprawnie zrozu-

miał komunikat,

- pisemne instrukcje,

- zwracanie uwagi na komunikaty niewerbalne 

(wygląd chorego, oznaki zaniedbania itp.),

Problematyczną kwestią jest komunikacja online 

z pacjentem starszym, ze względu na liczne ograni-

czenia, a nawet obawy ze strony pacjentów.

Specjalnej uwagi wymaga komunikacja z pac-

jentem z otępieniem. Charakterystyczne u chorego  
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są wówczas różne problemy z zakresu fonologii, 

składni, semantyki i inne, wpływające na trudności 

komunikacyjne. W pierwszym stadium rozwoju de-

mencji lub choroby Alzheimera podstawowy cel sta-

nowi podtrzymywanie zaangażowania pacjenta i jego 

kontaktu z innymi osobami najdłużej, jak to możliwe, 

bez pomijania pacjenta na rzecz osoby towarzyszącej. 

W dalszym stadium – stosuje się specjalne techniki 

programu „Kontakt”, pomagające utrzymać interakcję 

(Gustaw K. Lundbeck, 2007).

Inny problem mogą stanowić nieadekwatne  

i nierealistyczne oczekiwania ze strony rodziny pa-

cjenta – często będące źródłem stresu i dyskom-

fortu dla lekarza. Tu również przychodzą z pomocą 

specjalnie opracowane techniki komunikowania się  

z rodziną pacjenta, łącznie z zasadami przekazywania 

niepomyślnych informacji. Należy przy tym pamiętać, 

że sam pacjent ma prawo do informacji o swoim sta-

nie (odpowiednie algorytmy obejmują m.in. tzw. strzał 

ostrzegawczy, rozumienie pacjenta, realistyczną na-

dzieję - zawsze można „coś” zrobić, np. poprzez opie-

kę paliatywną). 

Ostatni etap to zasady wspierania rodziny pa-

cjenta umierającego. Tu strategia komunikacji obej-

muje m.in.: próbę uzyskania wspólnego spojrzenia na 

to, co jest najlepsze dla pacjenta, urealnienie ocze-

kiwań, zaplanowanie opieki paliatywnej, a także tak-

towne pouczenie o sposobie postępowania po zgonie 

pacjenta.

Istotne i przydatne wskazówki zawiera współ-

czesny polski model komunikacji „EMPATIA” (sygno-

wany przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Me-

dycznej):

E – emocje (świadomość emocji tak pacjenta, 

jak i lekarza w trakcie wzajemnego kontaktu)

M – miejsce (charakter przestrzeni, w tym obec-

ność innych osób)  

P – perspektywa pacjenta (jego gotowość do 

przyjęcia informacji) 

A – adekwatny język

T – treść wiadomości

I – informacje dodatkowe

A – adnotacja w dokumentacji (także zapiski pa-

cjenta).

Podsumowując – właściwa komunikacja służy 

dbałości o utrzymanie jak najlepszej jakości życia pa-

cjenta geriatrycznego najdłużej jak to jest możliwe.

Wykład 7 października 2021 r.
Nagranie dostępne: https://ptmr.info.pl/lekarz-rodzinny-opieka-nad-starszym-pacjentem-07-10-2021/

GODnA UWAGI LITERATURA:
1. Nowina-Konopka M.: Komunikacja lekarz-pacjent. Teoria i praktyka. Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komu-

nikacji Społecznej. Uniwersytet Jagielloński. Kraków 2016

2.  Komunikacja medyczna dla studentów i lekarzy, red. Nowina-Konopka M., Feleszka W., Małecki Ł. Medycyna 
Praktyczna, Kraków 2018. 
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Leczenie hormonami  
grasicy
prof. dr hab. n. med. Aleksander Skotnicki

Grasica jest głównym narządem – gruczołem 

endokrynnym – decydującym o rozwoju  

i funkcjonowaniu układu immunologicznego.  

Jej stopniowy zanik w życiu osobniczym każdego 

człowieka jest jednym z czynników odpowiedzialnych 

za wzrost zapadalności w starszym wieku na choro-

by infekcyjne, autoimmunologiczne i nowotworowe. 

Z istnienia wspomnianego deficytu – niszy immuno-

logicznej – „korzystają” różnorodne endogenne bądź 

egzogenne patogeny, wywołując nawracające infekcje 

wirusowe, bakteryjne lub grzybicze. 

Jedną z możliwych form zmniejszenia częstości  

i ciężkości ww. infekcji, na przykład wywołanych 

przez wirusy z grupy herpes, jest podniesienie obni-

żonego progu bariery immunologicznej poprzez za-

stosowanie hormonów grasiczych. Hormony grasicze 

są gatunkowo nieswoiste, stąd możliwość stosowania 

u ludzi oczyszczonych wyciągów z grasic cielęcych. 

Badania doświadczalne i kliniczne prowadzone 

od wielu dziesięcioleci w USA, Francji, Niemczech, 

Izraelu, a także w Polsce wykazały, że ww. hormony 

powodują zwiększenie aktywności grasiczozależnych 

limfocytów T. Zmobilizowanie hormonami grasiczymi 

tych komórek, które są „dyrygentem immunologicz-

nej orkiestry”, pozwala zmniejszyć częstość i nawro-

towość chorób infekcyjnych oraz osłabić ciężkość ich 

przebiegu.

Ta nieswoista immunoterapia (tymoterapia) 

winna być zawsze skojarzona ze specyficznym – do-

celowym – leczeniem danej infekcji i może być terapią 

wspomagającą, ale nie zastępującą leczenie podsta-

wowe. 

Aktualnie nadal trwają badania naukowe wyja-

śniające mechanizm receptorowy oddziaływania hor-

monów grasiczych na pozostające na różnym etapie 

dojrzewania i aktywności grasiczozależne limfocyty T. 

Wykład 7 października 2021 r.
Nagranie dostępne: https://ptmr.info.pl/lekarz-rodzinny-opieka-nad-starszym-pacjentem-07-10-2021/
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Zwyrodnienie plamki żółtej 
związane z wiekiem – wczesne 
wykrywanie w gabinecie  
lekarza POZ
prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała 
*ordynator Oddziału Okulistyki Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach
*kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Okulistyki Wydziału nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet 
Medyczny w Katowicach
*Pełnomocnik JM Rektora SUM ds. programów rozwojowych i innowacyjnych

Za pośrednictwem narządu wzroku dociera do 

nas 85% bodźców ze świata zewnętrznego, jest 

on najważniejszym analizatorem – a są sytu-

acje, gdy można uratować wzrok pacjenta dzięki ba-

daniu w gabinecie lekarza POZ. 

Plamka, czyli centralna część siatkówki, zwana 

plamką żółtą, dzięki fotoreceptorom odpowiada za 

widzenie ostre, precyzyjne, barwne. Pod względem 

anatomicznym i histologicznym wyróżnia się w niej 

dwie warstwy komórek, których obserwację umożli-

wia optyczna tomografia koherentna.

Zwyrodnienie plamki (ang. Age-related Macu-
la Degeneration – AMD) to choroba przewlekła, pro-

wadząca do utraty widzenia precyzyjnego, częsta 

zwłaszcza po 65. r.ż. W Polsce choruje na nią ok. dwa 

mln. osób, natomiast u 300 tys. występuje postać za-

awansowana. 

Powstawanie guzków hialinowych w przedniej 

części nerwu wzrokowego prowadzi do nieprawidło-

wości w funkcjonowaniu fotoreceptorów. Głównym 

czynnikiem ryzyka wystąpienia AMD jest palenie pa-

pierosów.

Wyróżnia się dwie postaci AMD: suchą i wy-

siękową (wilgotna, neowaskularna, ang. neovascular 

AMD – nAMD). Postać sucha w ok. 30 procentach 

przypadków przechodzi w postać wysiękową – stąd 

konieczność obserwacji i kontroli pacjenta, istotność 

badania podmiotowego i rozmowy z pacjentem.

Do objawów AMD należą:  

- metamorfopsje, 

- mikropsje, makropsje,

- mroczek centralny,

- utrata wrażliwości na kontrast,

- utrata ostrości widzenia,

- ubytki w centralnym polu widzenia, 

- zaburzenia widzenia barwnego.

Pacjent może zgłaszać: utratę możliwości płyn-

nego czytania, gorsze widzenie o zmierzchu, zabu-

rzenie widzenia barwnego. Pierwsze i główne obja-

wy obejmują skrzywienia linii prostych niedające się 

skorygować przez użycie okularów – na tym etapie 

rozwoju choroby istnieje możliwość skutecznego le-

czenia.

Trzeba pamiętać, że również cukrzyca może 

spowodować obrzęk plamki; wśród pacjentów w wie-

ku 65-70 lat u ok. 3% stwierdza się AMD, w grupie 

wiekowej powyżej 80 lat jest to nawet 8% osób.

Proste narzędzie do oceny zmian stanowi test 

Amslera – wykonany dla każdego oka oddzielnie, z 

całkowitym zasłonięciem drugiego oka. To proste ba-

danie pozwala sprawdzić funkcję plamki i wykrywa 

ww. objawy. 

Od pięciu lat działa w Polsce  refundowany pro-

gram lekowy leczenia postaci wysiękowej AMD – trze-

ba pamiętać, że szybkie rozpoczęcie terapii i wczesne 

wykrycie, możliwe w gabinecie lekarza POZ, istotnie 
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Wykład 17 marca 2022 r.
Nagranie dostępne: https://ptmr.info.pl/webinarium-z-cyklu-lekarz-rodzinny-opieka-nad-starszym-pacjentem-seria-2/

zwiększają szanse pacjenta. 

W przypadku podejrzenia AMD potrzebna jest 

dalsza diagnostyka wysoko specjalistyczna i badania 

dodatkowe takie jak optyczna tomografia koherentna 

(OCT), obrazowanie naczyń siatkówki i naczyniówki.

Bardzo ważną funkcję mogą spełnić edukacja 

pacjenta oraz samokontrola wzroku – do czego rów-

nież może zachęcić lekarz rodzinny.

Osiągnięciem ostatnich 3–5 lat jest leczenie 

nAMD z zastosowaniem przeciwciał hamujących roz-

wój naczyń pod siatkówką, powodujących powstawa-

nie przesięku (w 2020 r. włączono brolicizumab, prze-

ciwciało monoklonalne anty-VEGF).

Podsumowując:

- Podejrzenie choroby plamki można posta-

wić na podstawie wywiadu i badania testem Amslera  

w gabinecie lekarza POZ.

- W przypadku podejrzenia AMD konieczne jest 

skierowanie na konsultację okulistyczną.

- Leczenie postaci nAMD aktualnie jest gwa-

rantowane przez NFZ.

- Postać sucha wymaga obserwacji. 

Warto zauważyć, że nie ma dowodów z badań 

klinicznych, które potwierdzałyby skuteczność stoso-

wania jakichkolwiek określonych suplementów. 

Ryc. Test Amslera.
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Prawdy i mity o starzeniu  
układu odpornościowego;  
metody przeciwdziałania 
utracie odporności
prof. dr hab. n. med. Jacek Witkowski 
Katedra i Zakład Fizjopatologii, Gdański Uniwersytet Medyczny 

Zagadnienia omówione w wykładzie:
l	Relacja	 między	 starzeniem	 się	 a	 działaniem	

układu	odpornościowego.	

-	 Proces	 starzenia	–	homeostenoza	–	obniże-

nie	 zdolności	do	 adaptacji	 (reagowania)	w	 stosunku	

do	zmian	środowiska	zewnętrznego	i	wewnętrznego,	

proporcjonalna	(za	wyjątkiem	niektórych	chorób)	do	

wieku	chronologicznego.

-	 Powiązanie	układu	odpornościowego	z	ukła-

dem	dokrewnym	i	nerwowym;	wzajemne	zależności	 

i	wpływy.

-	 Pojęcie	 immunobiografii	 –	 działanie	 układu	

immunologicznego	w	 danym	momencie	 zależne	 od	

wcześniejszej	ekspozycji	na	czynniki	takie	jak	choro-

by,	szczepienia,	czynniki	środowiskowe	itp.	

-	 Objawy	starzenia	się	układu	odpornościowego:

P	wzrost	 zapadalności	 na	 choroby	 zakaźne	 

i	wzrost	ciężkości	ich	przebiegu,

P	zapadalność	 na	 choroby	 nowotworowe	 (ro-

snąca	do	pewnego	wieku),

P	wzrost	 częstości	 chorób	 autoimmunizacyj-

nych,

P	zapadalność	na	inne	choroby	związane	z	wie- 

kiem	 (m.in.	 neurodegenracyjne,	 POChP,	 cukrzyca,	

choroba	pneumokokowa).		

l	Wiek	pacjentów	a	COVID-19	–	związek	ryzyka	

śmierci	z	wiekiem	pacjenta;	kwestia	chorób	towarzy-

szących.

-	 Zależność	 między	 ciężkością	 przebiegu	 in-

fekcji	a	zespołem	wyczerpania	rezerw,	polipatologią,	

zbyt	późną	i	mniej	agresywną	diagnozą/terapią.

l	 Przyczyny	zwiększonej	podatności	starszych	

osób	na	infekcje	oraz	ich	ciężki	przebieg.

-	 Rozregulowana	 odpowiedź	 immunologiczna	

wrodzona	i	nabyta	(zjawiska	immunosenescencji	oraz	

tzw.	inflammaging).
-	 Niedożywienie.

-	 Współistniejące	choroby	przewlekłe	(np.	cu-

krzyca,	choroby	układu	sercowo-naczyniowego).

-	 Polipragmazja.

l	 Elementy	prawidłowego	działania	układu	od-

pornościowego.

-	 Dziewięć	filarów	 -	 podstawowych	mechani-

zmów	 starzenia	 się	 komórek	 (w	 tym	 odpornościo-

wych).

-	 Zmiany	 w	 zakresie	 odporności	 wrodzonej	

związane	z	wiekiem:

P	neutrofile,	makrofagi,	komórki	dendrytyczne	

(gorsza	stymulacja	limfocytów	T	do	produkcji	komó-

rek	cytotoksycznych),	

P	osłabienie	 współpracy	 między	 układem	 od-

porności	wrodzonej	i	nabytej,

P	starzenie	się	komórek	NK.	

-	 Starzenie	odporności	nabytej:	

P	zaburzenia	limfocytów	B	(zmniejszona	proli-

feracja	 i	mniejsza	 produkcja	 cytokin	pobudzających	

limfocyty	przy	wzroście	cytokin	prozapalnych,	zabu-

rzenia	transdukcji	sygnału	 i	zmiany	w	proporcji	po-

szczególnych	fenotypów),
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P wzrost z wiekiem odsetka regulatorowych 

limfocytów T (hamowanie odpowiedzi immunolo-

gicznej).

l Rola, charakterystyka i znaczenie procesów 

inflammaging oraz immunosenescencji.

- Inflammaging: stan podwyższonego stężenia 

cytokin prozapalanych (IL-1, IL-6, TNF-alfa) bez ob-

jawów choroby. 

- Immunosenescencja i jej przyczyny:

P ekspozycja na czynniki zewnętrzne, od infek-

cji po zanieczyszczenia w postaci toksyn, czynników 

chemicznych, promieniowania itp.,

P wyczerpanie immunologiczne.

l Procesy starzenia się układu immonologicz-

nego a nowotwory.

l Możliwości przeciwdziałania.

- Wyrównywania niedoborów substratów meta-

bolicznych poprzez zwalczanie niedożywienia u osób 

starszych. Wyrównywanie niedoborów witamin i mi-

nerałów.

- Odwodnienie jako źródło zaburzeń środowi-

ska wodno-elektrolitowego i aktywności komórek 

układu odpornościowego.

- Negatywne skutki polipragmazji (np. skutki 

stosowania blokerów kanału wapniowego bądź sta-

tyn).

- Znaczenie szczepień (w tym adaptacja szcze-

pionek dla osób w podeszłym wieku), poprawa odpo-

wiedzi na szczepionki przeciw pneumokokom oraz 

półpaścowi.

Wykład 28 kwietnia 2022 r.
Nagranie dostępne: https://ptmr.info.pl/webinarium-z-cyklu-lekarz-rodzinny-opieka-nad-starszym-pacjentem-seria-2-2/
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a odporność organizmu
dr hab. Dariusz Włodarek, prof. SGGW
Katedra Dietetyki, Instytut nauk o Żywieniu Człowieka, SGGW w Warszawie

Do czynników modulujących czynność układu 

odpornościowego należą:

- czynniki genetyczne, wiek, płeć,

- aktywność fizyczna, stres, sposób żywienia  

i stan odżywienia.  

Składniki diery wpływają na stan skóry i błon 

śluzowych, florę jelitową oraz funkcje wszystkich ko-

mórek odpornościowych, na odporność nieswoistą  

i swoistą, wrodzoną oraz nabytą.

Trzeba podkreślić, że wszystkie tkanki układu 

odpornościowego są wrażliwe na niedobory składni-

ków odżywczych, zarówno podstawowych, jak też wi-

tamin i składników mineralnych. Stąd ważnym zagad-

nieniem jest niedożywienie – może ono występować 

u osób starszych z większą częstością, co jest zwią-

zane z samym procesem starzenia, ze zmniejszeniem 

apetytu i/lub chorobami przewlekłymi wpływającymi 

na funkcje organizmu. Szczególnie niebezpieczne jest 

niedożywienie białkowo-energetyczne, wpływające 

na upośledzenie zasadniczych funkcji układu odpor-

nościowego takich jak:

- odporność komórkowa,

- funkcja fagocytów,

- działanie układu dopełniacza,

- wytwarzanie przeciwciał,

- synteza cytokin.

W 2020 r. wydane zostały przez European So-

ciety for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) 

rekomendacje odnoszące się do zapobiegania niedo-

żywieniu. Zaleca się m.in.:

- badania przesiewowe pod kątem ryzyka nie-

dożywienia, 

- indywidualne plany żywieniowe, 

- włączanie suplementów pokarmowych (ONS), 

- włączanie odpowiednio wcześnie żywienia 

enteralnego i parenteralnego. 

Z wiekiem potrzeby energetyczne organizmu 

zmniejszają się, zarazem jednak osoby starsze po-

winny otrzymywać w pożywieniu większą ilość białka 

niż rekomendowana dla zdrowej populacji dorosłych: 

od ok. 1,2 g na kg masy ciała na dobę (osoby zdrowe, 

umiarkowanie aktywne fizycznie) do 1,5 g/kg na dobę 

u osób z chorobami ostrymi lub przewlekłymi. 

Na przeciwnym biegunie plasuje się otyłość, 

również negatywnie wpływająca na funkcjonowanie 

układu odpornościowego. Jej obecność prowadzi do 

takich zjawisk jak: zwiększenie ilości cytokin zapal-

nych (Il-1, Il-6, Il-10, TNF-alfa), obniżenie odporności 

komórkowej oraz zmniejszenie aktywności komórek 

natural killer (NK) i zdolności makrofagów do fagocy-

tozy. Natomiast w populacji osób starszych niewiel-

ka nadwaga pełni funkcję chroniącą przed stanem 

niedożywienia w przypadku choroby przewlekłej. 

Odchudzanie wiąże się z ryzykiem zmniejszenia bez-

tłuszczowej masy ciała, co jest u osób starszych zjawi-

skiem negatywnym (sarkopenia). 

Poszczególne składniki pokarmowe mają wpływ 

na układ odpornościowy. Dieta wysokotłuszczowa, 

z dużym udziałem tłuszczów zwierzęcych, powodu-

je zmiany w proliferacji limfocytów oraz zmniejsza 

aktywność komórek cytotoksycznych; zarazem nie-

dobór niezbędnych nienasyconych kwasów tłusz-

czowych (NNKT) zakłóca działanie mechanizmów 

odpornościowych zależnych od limfocytów T i B. 

Istotna jest zatem jakość dostarczanych z pożywie-

niem tłuszczów – szczególnie korzystne działanie 

mają kwasy omega-3: nie tłumią odporności nieswo-

istej, a ich obecność hamuje nadmierną odpowiedź 

immunologiczną, co wpływa na zmniejszenie stanu 

zapalnego. Obserwowane są powszechnie niedobory 

omega-3 w diecie i zbyt duża podaż omega-6. Naj-

lepsze źródła omega-3 to olej lniany i olej rzepakowy. 
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Warto pamiętać, że szczególnie niekorzystny skład 

spośród popularnych obecnie tłuszczów roślinnych 

ma olej kokosowy.

Z wiekiem nie zmienia się w zasadzie zapotrze-

bowanie na witaminy. Dla prawidłowej funkcji układu 

odpornościowego mają znaczenie przede wszystkim: 

witamina A (niedoborów raczej się nie obserwuje),  

witamina E (suplementacja zalecana w przypadku nie-

doborów), witaminy B6, B12 i kwas foliowy, witamina C, 

witamina D (w dużych dawkach może jednak działać 

hamująco na proliferację komórek T oraz wytwarza-

nie cytokin i przeciwciał – zaleca się monitorowanie 

jej stężenia we krwi, przy czym u osób starszych ro-

śnie potrzeba suplemetowania witaminy D). 

U osób starszych nie zmienia się zapotrzebo-

wanie na składniki mineralne. Z uwagi na działanie 

mechanizmów układu odpornościowego istotne zna-

czenie wykazują: cynk, selen, miedź i żelazo. Suple-

mentacja jest korzystna w sytuacji niedoborów, na-

tomiast suplementacja regularna i/lub złe dobranie 

dawki mogą osłabić układ odpornościowy i przyczy-

nić się do rozwoju określonych chorób. 

Nadmierne dawki żelaza zwiększają stan zapal-

ny i upośledzają obronę immunologiczną (działanie 

prooksydacyjne). W kontekście przebiegu zakażeń  

SARS-CoV-2 wykazano ochronne działanie witaminy 

C, E, cynku, selenu (w odpowiednio dobranych daw-

kach) i kwasów tłuszczowych omega-3.

Inne składniki pokarmowe silnie wpływające na 

układ odpornościowy to: polifenole, probiotyki (wła-

ściwie dobrane), produkty fermentowane oraz błon-

nik.

W dotyczących prawidłowego żywienia zalece-

niach dla osób starszych podkreślenia wymaga po-

trzeba właściwego nawodnienia, a także odnoszące 

się do stylu życia zalecenie regularnej umiarkowanej 

aktywności fizycznej.

U osób starszych mniejsze zapotrzebowanie na 

kalorie oznacza mniej spożywanej żywności, a tym  

samym mniejszą podaż składników mineralnych  

i witamin. W najnowszej literaturze podkreśla się 

znany negatywny wpływ wszystkich form niedoży-

wienia na układ odpornościowy. U osób starszych  

w pierwszej kolejności należy zatem dążyć do zwięk-

szenia gęstości odżywczej diety, a w dalszej – stoso-

wać suplementację określonych składników mineral-

nych i witamin, ale tylko w przypadku występowania 

ich niedoborów.
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... I jeszcze 
Nutridrink!

Nutridrink to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w niedożywieniu i ryzyku niedożywienia związanym z chorobą. Stosować pod nadzorem lekarza.

Serwis Konsumencki: 22 55 00 155 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora). Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–17.00.

Nutricia Polska Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa

*14 dni to najczęściej sugerowana minimalna długość stosowania. Po zakończeniu zaleconego czasu dalsze stosowanie do konsultacji z lekarzem.
Wsparcie żywieniowe powinno być zalecone przez lekarza na tak długo jak pacjent tego potrzebuje (najlepiej przez cały okres trwania rekonwalescencji po chorobie).

• Osoba starsza bez apetytu
• Nieplanowany spadek masy ciała
• Pogorszone funkcjonowanie  

układu odpornościowego na skutek  
niedożywienia
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„Bo po chorobie
starałem się jeść,
jak trzeba,
ale było to trudne”

kcal białko

300 12g

125 ml
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Zespół jelita drażliwego   
u starszych pacjentów – kierunki 
postępowania diagnostycznego  
i terapeutycznego
prof. dr hab. n. med. Piotr Eder 
*Katedra i Klinika Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
*Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego w Poznaniu

Zespół jelita drażliwego należy do najczęstszych 

chorób przewodu pokarmowego, szacuje się, 

że dotyczy do 10% populacji osób dorosłych  

w krajach wysoko rozwiniętych. Coraz częściej też (ze 

względu na starzenie się populacji) mamy do czynie-

nia z występowaniem tej choroby u pacjentów w wie-

ku geriatrycznym, co powoduje pewne odmienności 

w postępowaniu diagnostycznym i klinicznym.

Zgodnie z definicją zespołu jelita drażliwego 

(Irritable Bowel Syndrome – IBS) jest to zaburzenie 

czynnościowe jelit, objawiające się bólem brzucha 

związanym w jakikolwiek sposób z defekacją, sama zaś 

defekacja przebiega nieprawidłowo. W diagnozowaniu 

istotne jest kryterium czasowe: objawy muszą wystę-

pować co najmniej jeden raz w tygodniu przez trzy 

miesiące, a podstawowym objawem jest ból brzucha. 

Patogezneza nie została do końca poznana, jed-

nak można mówić o kluczowej roli zaburzeń funkcjo-

nowania osi mózgowo-jelitowej. Brane pod uwagę są: 

działanie układu nerwowego, stan emocjonalny, zabu-

rzenia mikrobioty jelitowej, wzmożona przepuszczal-

ność bariery jelitowej i inne. U pacjentów starszych 

każdy z tych elementów znajduje nieco inny wyraz niż 

u młodych dorosłych (ze względu na tło organiczne 

lub np. zmieniający się z wiekiem skład mikrobioty je-

litowej).

Ponadto szacuje się, że ok. 15–20% pacjentów  

z IBS to chorzy, u których objawy pojawiły się po 

przebyciu infekcji bakteryjnej bądź wirusowej układu 

pokarmowego – co odnosi się też do przejścia infekcji 

wirusem SARS-CoV-2.

U pacjenta starszego może być trudniejsze 

określenie podtypu zespołu IBS zgodnie z klasyfi-

kacją stolca według Bristolskiej skali uformowania 

stolca (ang. Bristol Stool Form Scale – skala BSF). Dia-

gnostyka u osób starszych jest nieco bardziej złożona  

i skomplikowana i powinna opierać się na badaniach 

dodatkowych w ramach zachowania tzw. czujności 

onkologicznej. Zalecane jest wykonanie diagnostyki 

radiologicznej oraz kolonoskopii.

Należy pamiętać, że nie istnieje limit wieku me-

trykalnego, uzasadniający odstąpienie od ww. diagno-

styki.

Diagnostyka różnicowa IBS obejmuje: 

- choroby nowotworowe jelita grubego,

- chorobę uchyłkową jelita grubego,

- zaparcie czynnościowe,

- choroby infekcyjne,

- działania niepożądane przyjmowanych leków 

(częsta u osób starszych polipragmazja),  

- mikroskopowe zapalenia jelita grubego (lim-

focytowe zapalenie jelita grubego, kolagenowe zapa-

lenie jelita grubego).

W leczeniu stosuje się leki rekomendowane 

przez Polskie Towarzystwo Gastroenterologiczne. 

Większość z nich jest dobrze tolerowana. Silne za-

lecenia w powiązaniu z wysoką siłą dowodu odnoszą 

się do leku modyfikującego skład mikrobioty jelitowej 

(ryfaksymina) o wysokiej efektywności oraz trójpier-

ścieniowych leków przeciwdepresyjnych (u starszych 
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pacjentów należy zwrócić szczególną uwagę na inte-

rakcje). 

Istotne jest holistyczne podejście do leczenia 

IBS oraz postępowanie niefarmakologiczne (Kryte-

ria Rzymskie IV). Kluczowy etap stanowi dokładne 

omówienie choroby z pacjentem i niebagatelizowa-

nie zgłaszanych objawów (choroba jest przewlekła  

i wyraźnie pogarsza jakość życia), przy czym uwzględ-

nienia wymaga specyfika komunikacji z pacjentem  

w starszym wieku.  

Szczególne znaczenie mają:  

- skład diety, w tym spożycie błonnika i dużej 

ilości płynów obojętnych,

- rola aktywności fizycznej (element bardziej 

skomplikowany u osób starszych). 

Należy zwrócić uwagę, że u osób starszych re-

komendowanie zbyt restrykcyjnych zaleceń dietety- 

cznych nie jest korzystne ze względu na wzmożone 

zagrożenie niedożywieniem, a radykalne zmiany na-

wyków żywieniowych mogą wywołać skutki przeciw-

ne do zamierzonych.  

Przy braku odpowiedzi na zastosowane leczenie 

wskazane jest u pacjenta starszego rozszerzenie dia-

gnostyki i wykonanie testu oddechowego w kierunku 

SIBO i/lub IMO.

SIBO – rozrost bakteryjny jelita cienkiego (ang. 

small intestinal bacterial overgrowth) cechuje się 

nadmiernym namnażaniem bakterii anaerobowych  

i aerobowych w jelicie cienkim, co skutkuje m.in. 

fermentacją węglowodanów, zaburzeniami wchła-

niania, zwiększeniem przepuszczalności bariery jeli-

towej i aktywacją procesu zapalnego. Pacjenci w wie-

ku starszym są bardziej zagrożeniu rozwojem SIBO  

z racji występowania chorób przewlekłych takich jak 

cukrzyca, niewydolność nerek i inne. Również sam 

wiek pacjenta jest przyczyną występowania dysbio-

zy i czynnikiem ryzyka. Podobnym problemem jest 

występowanie zespołu rozrostu metanogenów (IMO  

– intestinal methanogen overgrowth), w którym obja-

wy powodowane są rozrostem innych drobnoustro-

jów, zaliczanych do archeonów, produkujących me-

tan. 

W celu ustalenia rozponania wykonuje się test 

oddechowy wodorowo-metanowy (por. tzw. Konsen-

sus Północnoamerykański z 2019 roku).

W leczeniu SIBO lekiem z wyboru jest eubio-

tyk ryfaksymina (należy z pacjentem przedyskutować 

koszty terapii). W przypadku IMO zaleca się stosowa-

nie ryfaksyminy w połączeniu z neomycyną, co jednak 

w odniesieniu do pacjenta starszego wymaga indywi-

dulnej oceny korzyści i ewentualnego ryzyka inter-

wencji terapeutycznej.

Podsumowując:

- U osób starszych zespół jelita nadwrażliwego 

istnieje jako jednostka chorobowa.

- Diagnostyka u tych pacjentów powinna być 

bardziej aktywna, z uwzględnieniem „czujności onko-

logicznej”.

- Zalecana jest ostrożność w stosowaniu far-

makoterapii, a także w postępowaniu niefarmakolo-

gicznym (zmiany w diecie), skąd inąd bardzo ważnym  

w leczeniu IBS.

Wykład 11 maja 2022 r.
Nagranie dostępne: https://ptmr.info.pl/webinarium-lekarz-rodzinny-opieka-nad-starszym-pacjentem-seria-2-zespol-jelita
-drazliwego/
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dr hab. n. med. i n. o zdr. Maciej Hałasa
Katedra i Zakład Żywienia Człowieka i Metabolomiki, Pomorski Uniwersytet Medyczny

Zdolność organizmu do wyrównania utraconej 

równowagi zazwyczaj jest w wieku senioral-

nym znacznie mniejsza niż we wcześniejszych 

okresach życia, dlatego też zapobieganie chorobom 

i wszelkie możliwe działania prozdrowotne, które 

mogą przyczynić się do uniknięcia zachorowań, są 

wyjątkowo cenne właśnie dla seniorów.

Unikanie czynników mogących wywoływać 

choroby, choć wydawałoby się rozwiązaniem naj-

skuteczniejszym, wcale nie musi być proste. Wśród 

najtrudniejszych do uniknięcia znajdują się niewąt-

pliwie czynniki infekcyjne. Również ustrzeżenie się 

wszelkich możliwych elementów zaburzających ho-

meostazę jelit jest bardzo trudne. Natomiast urazy  

i inne czynniki, jakie mogą prowadzić do uszko-

dzenia ścieńczałych, często źle ukrwionych powłok 

i powstania trudno gojących się ran, są w sposób 

nierozłączny związane z utrudnionym poruszaniem 

się i zaburzeniami równowagi, często spotykany-

mi u osób w starszym wieku. Można powiedzieć, 

że wsparcie organizmu w przeciwstawianiu się tym 

właśnie spośród najczęstszych problemów zdrowot-

nych seniorów: infekcjom, zaburzeniom homeostazy 

jelitowej oraz złemu gojeniu tkanek, należy do naj-

ważniejszych zadań profilaktyki zdrowotnej w za-

awansowanym wieku. 

Tu – spośród wielu różnorodnych dostępnych 

na rynku produktów prozdrowotnych – zasługuje na 

uwagę colostrum bovinum, czyli siara bydlęca. Siara 

pełni wyjątkową funkcję, będąc nie tylko w pełni natu-

ralnym produktem milionów lat ewolucji ssaków, lecz 

także najwszechstronniejszym chyba z istniejących 

w przyrodzie zestawem składników regulacyjnych, 

które pozwalają usprawniać funkcje układu odpor-

nościowego organizmu oraz przywracać homeostazę 

jelit. Jej oddziaływanie na jelito, a także na procesy  

i mechanizmy odpornościowe zostało udokumento-

wane w licznych badaniach klinicznych, natomiast 

funkcje poszczególnych jej składników zostały prze-

badane w szczegółowych testach laboratoryjnych.

Do najważniejszych, dowiedzionych skutków 

przyjmowania colostrum bovinum należy skuteczna 

redukcja zapadalności na infekcje dróg oddechowych 

i przewodu pokarmowego. Osoby w podeszłym wie-

ku mogą osiągać najlepsze efekty w ochronie przed 

sezonowymi infekcjami, stosując doustną suplemen-

tację w ostatnim okresie wakacji letnich i przyjmując 

colostrum przez przynajmniej 4–6 tygodni w dawce 

od 0,5 do 1,0 grama dziennie. W kolejnych miesią-

cach, zawsze w przypadku stwierdzenia pierwszych 

objawów infekcji, dobrze jest przyjąć kilka dawek 

(rano i wieczorem) przez kolejne 2–3 dni, ponieważ  

colostrum nie tylko ma zdolność do usprawniania 

funkcjonowania układu odpornościowego, lecz tak-

że do bezpośredniego hamowania wielu czynników 

infekcyjnych.

Podobny sposób suplementacji można zastoso-

wać w przypadku pojawienia się objawów ze strony 

przewodu pokarmowego, które mogą być przejawem 

zaburzenia homeostazy jelitowej. Dysbioza, a przede 

wszystkim zwiększona przepuszczalność bariery jeli-

towej, to zaburzenia, w których wielokrotnie dowie-

dziono skuteczności zastosowania colostrum.

Nieco inaczej stosuje się colostrum w trudno 

gojących się uszkodzeniach skóry, takich jak owrzo-

dzenia troficzne podudzi bądź odleżyny. W takich 

przypadkach należy stosować colostrum przede 

wszystkim w postaci maści (lub w podobnej formie) 

bezpośrednio na okolice rany oraz podawać je rów-

nież doustnie.  

Podsumowując: stosowanie colostrum u osób  

w wieku senioralnym może mieć dość wszechstronne 



22 mój pacjent senior

Zastosowanie colostrum  
u osób w wieku senioralnym

i bardzo korzystne oddziaływanie prozdrowotne, po-

nadto jego przyjmowanie – za wyjątkiem przypadków 

alergii na mleko krowie – jest w pełni bezpieczne i po-

zbawione skutków niepożądanych.

Wykład 11 maja 2022 r.
Nagranie dostępne: https://ptmr.info.pl/webinarium-lekarz-rodzinny-opieka-nad-starszym-pacjentem-seria-2-zespol-jelita
-drazliwego/
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