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Wmojej wieloletniej
praktyce lekarskiej
coraz cz´Êciej spo-

tykam si´ z problemem niedo-
wagi. Zg∏aszajàce si´ osoby
rzadko sà anorektyczkami (te
nie zdajà sobie sprawy z cho-
roby i wcià˝ uwa˝ajà si´ za
oty∏e) czy cierpià na depresj´.
Po pomoc przychodzà osoby
zdrowe psychicznie, spo˝ywa-
jàce du˝e iloÊci pokarmów,
a pomimo tego wcià˝ nadmier-
nie wychudzone.
Wspó∏czeÊnie, gdy szczup∏a
sylwetka pozostaje modna,
a wi´kszym problemem spo-
∏ecznym jest oty∏oÊç, osoby
z niedowagà spotykajà si´
z niezrozumieniem i cz´sto bez
efektu szukajà pomocy u leka-
rzy czy dietetyków. Mo˝na si´
o tym przekonaç, wpisujàc
w wyszukiwarce internetowej
sformu∏owanie „jak przybraç na
wadze”.
Poza wskazaniami do wysi∏ku
fizycznego i spo˝ywania wi´k-
szej liczby kalorycznych posi∏-
ków nie ma konkretnych zale-
ceƒ. Przybranie na wadze by-
wa du˝o trudniejsze ni˝ schud-
ni´cie.

Czym jest niedowaga?
Stan w którym BMI (wskaênik
masy cia∏a) nie dochodzi do
18,5, okreÊlamy mianem nie-
dowagi lub niedoboru masy
cia∏a. U dzieci stan taki wyst´-
puje, gdy masa cia∏a w siatce
centylowej nie osiàga 3. centy-
la. Innym kryterium jest odnie-
sienie do wagi nale˝nej (wzór
Lorentza WN=H(wzrost w cm)-
100-(H-150):4). W niedowa-
dze masa cia∏a jest o 10%
mniejsza od wagi nale˝nej.
Na poczàtek, jak w ka˝dej
chorobie, najwa˝niejsza jest
dok∏adna diagnostyka.
Niedowaga jest bardzo ÊciÊle
zwiàzana z niedo˝ywieniem
i obni˝onà odpornoÊcià.
WÊród osób hospitalizowanych
30-40% ma niedowag´, która
pog∏´bia si´ w trakcie hospitali-
zacji. 
Niedo˝ywienie mo˝e mieç cha-
rakter zarówno iloÊciowy, tj.
dostarczana w pokarmach
energia jest niedostateczna
w stosunku do zapotrzebowa-
nia (zbyt ma∏a poda˝, zaburze-
nia wch∏aniania lub du˝a utrata
energii), jak i jakoÊciowy (nie-
dobory niezb´dnych sk∏adni-

ków metabolicznych, takich jak
witaminy, mikroelementy, nie-
zb´dne nienasycone kwasy
t∏uszczowe oraz aminokwasy
egzogenne). 
Cz´sto dochodzi do wspó∏ist-
niejnia obu tych sytuacji. W ze-
spo∏ach z∏ego wch∏aniania bra-
kuje energii i sk∏adników od-
˝ywczych. Do niedowagi 
dochodzi w przebiegu zabu-
rzenia torów metabolicznych
bia∏ka, t∏uszczów czy w´glo-
wodanów, cz´sto z przyczyn
endokrynologicznych (nadczyn-
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noÊç tarczycy, cukrzyca).

Jak diagnozowaç
i leczyç?
Niedowaga wyst´puje cz´sto
u osób z szybkà przemianà
materii, prowadzàcych ruchli-
wy, stresujàcy tryb ˝ycia. Nie-
rzadko majà te˝ miejsce zabu-
rzenia wch∏aniania sk∏adników
pokarmowych na tle alergii,
nietolerancji pokarmowych

i dysbiozy w jelitach. Dlatego,
by zdiagnozowaç problem,
przed podj´ciem leczenia dietà
nale˝y skontaktowaç si´ z leka-
rzem. 
Dieta dla ludzi z niedowagà
powinna byç bogata w witami-
ny, hypoalergiczna i kalorycz-
na. Nale˝y przede wszystkim
wykluczyç pokarmy êle tolero-
wane i uczulajàce. Alergeny
pokarmowe mo˝emy okreÊliç
na podstawie testów skórnych
lub przeciwcia∏ swoistych we
krwi. Bardzo pomocne jest
adekwatne odniesienie wykry-
tych alergenów wziewnych do
alergenów pokarmowych, np.
pacjent uczulony na py∏ki traw
powinien wykluczyç z diety glu-
ten, a przy alergii na kurz
– produkty mleczne. Te i inne
szczegó∏owe zale˝noÊci mo˝na
znaleêç w tabeli alergenów
krzy˝owych (s. 26).
Nale˝y równie˝ zdiagnozo-
waç i w miar´ mo˝liwoÊci
usunàç takie przyczyny niedo-
wagi jak:
✓ endokrynopatie (zaburzenia
hormonalne): nadczynnoÊç tar-
czycy, przytarczyc, cukrzyca,
niedoczynnoÊç kory nadnerczy;
✓ choroby przewodu pokarmo-
wego: choroba wrzodowa ˝o-
∏àdka, niedomoga wydzielni-
cza trzustki;
✓ choroby wàtroby i zaburze-
nia wch∏aniania jelitowego (ce-
liakia, dysbakteriozy poantybio-
tykowe i grzybice). W wykryciu
grzybic i celiakii pomo˝e bada-
nie krwi na specyficzne prze-
ciwcia∏a;
✓ zmniejszajàce apetyt: nerwi-

ce, nikotynizm, zaka˝enia bak-
teryjne, wirusowe; 
✓ parazytozy (choroby paso-
˝ytnicze).
Rozpoczynajàc leczenie, nale-
˝y szczególnà uwag´ zwróciç
na jakoÊç, cz´stotliwoÊç i zesta-
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Anemia – niedobór 

żelaza i/lub kwasu folio-

wego, witaminy B12.

Częste infekcje – zbyt

mało witamin z grupy B,

cynku, kwasów omega-3.

Wypadanie włosów

i łysienie – za mało

siarki i krzemu.

Parodontoza – braki

witamin C i E.

Nadpobudliwość, za-

burzenia pamięci

– efekt braków witamin

z grupy B i magnezu.

Osteoporoza, 

próchnica zębów 

– za mało wapnia i fos-

foru.

Niedowidzenie

zmierzchowe – związa-

ne z hipowitaminozą wi-

tamin A.

Skurcze łydek – niedo-

bory wapnia, magnezu,

potasu i witaminy E.

NAJCZęSTSZE SKUTKI

NIEDOżYWIENIA TO: 

Są pewne zasady, które

obowiązują wszystkich

chorych z niedowagą,

niezależnie od przyczyny

zaburzeń. 

Najwa˝niejsze zalecenia to:

● wyeliminowanie pokar-
mów nietolerowanych i uczu-
lajàcych, s∏odzonych cukrami
prostymi,

● spo˝ywanie posi∏ków cz´-
sto, co 2-3 godziny, zara-
zem unikanie póênych posi∏-
ków po godz. 20 (przecià-
˝enie ukladu pokarmowego),

● preferowanie pokarmów
o Êrednim i niskim indeksie
kalorycznym, 

● niepopijanie posi∏ków 
(pijemy minimum 30 minut
przed lub godzin´ po posi∏-
ku),

● dostarczanie odpowied-
niej iloÊci p∏ynów – minimum
dwa litry na dzieƒ,

● zwi´kszenie energetyczno-
Êci posi∏ków (30% kalorii po-
winno pochodziç z t∏usz-
czów) przez dodanie nierafi-

Wskazania             u



wienie posi∏ków. W niedo˝y-
wieniu wyst´pujà zaburzenia
w funkcjonowaniu wielu uk∏a-
dów, prawie zawsze w uk∏a-
dzie pokarmowym. Dochodzi
do zmniejszenia wydzielania
soków: ˝o∏àdkowego, trzustko-
wego, jelitowego oraz ˝ó∏ci. 

Standardowym, ale bardzo nie-
bezpiecznym w skutkach b∏´-
dem w leczeniu niedowagi jest
stosowanie diety bogatej w w´-
glowodany proste – s∏odycze,
s∏odzone napoje, piwo, majo-
nez i ketczup. Takie ˝ywienie
prowadzi do pog∏´bienia za-

burzeƒ wch∏aniania w przebie-
gu rozwijajàcej si´ grzybicy
przewodu pokarmowego.

Grzybica przewodu 
pokarmowego
Grzyby typu Candida albicans
(dro˝d˝ak, bielnik) fizjologicz-
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nowanych olejów roÊlinnych
z du˝à zawartoÊcià kwasów
omega 3 i 6 (olej lniany, oliwa
z oliwek) lub spo˝ywanie ole-
jów rybich o bardzo podob-
nych w∏aÊciwoÊciach; ograni-
czenie nasyconych t∏uszczów
pochodzenia zwierz´cego 
do maksymalnie 10%, 

● wprowadzenie olejów
o dzia∏aniu „odczulajàcym”
– wiesio∏kowego i z ogórecz-

nika, t∏oczonych na zimno,

● unikanie kofeiny i nikotyny, 

● preferowanie produktów pe∏-
noziarnistych, razowych (nie∏u-
skany ry˝, gruboziarniste kasze,

otr´by, p∏atki zbo˝owe) – za-
wierajà du˝o witamin z grupy
B, b∏onnika, ˝elaza, cynku
i miedzi, 

● dodawanie do posi∏ków
orzechów, pestek dyni, s∏o-
necznika, nasion sezamu.

● jedzenie bogatowitamino-
wych warzyw surowych lub
krótko gotowanych na parze,

● picie soków warzywnych
(du˝o potasu, szczególnie sok
pomidorowy, Êwie˝y sok z ka-
pusty Êwietnie goi wrzody ˝o-
∏àdka) i owocowych – najlepiej
Êwie˝ych, 

● picie wody mineralnej po-

mi´dzy posi∏kami (najlepiej nie-
gazowanej),

● spo˝ywanie w´glowodanów
po∏àczonych z t∏uszczami ro-
Êlinnymi,

● spo˝ywanie ∏atwo przyswa-
jalnego bia∏ka pochodzenia
zwierz´cego, gotowane – nie
sma˝one,

● nie∏àczenie pokarmów bia∏-
kowych (mi´so, ryby) z w´glo-
wodanowymi (ziemniaki, 
kasze, chleb) podczas jednego
posi∏ku – po∏àczenie to znacz-
nie obcià˝a przewód pokarmo-
wy i utrudnia trawienie
oraz wch∏anianie.

a             u chorych z niedowagą

Stosowanie właściwej diety i przestrzeganie wyżej podanych zasad prawidłowego odżywiania

przyczynia się do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania przewodu pokarmowego 

i układu odpornościowego.

Dlatego podstawą leczenia niedowagi jest poprawienie funkcji układu pokarmowego 

przez dietę w połączeniu z zastosowaniem enzymów trawiennych (w postaci suplementów)

i naturalnych substancji stymulujących przewód pokarmowy.

Oczywiście, poza dietą można zastosować bardzo pomocne probiotyki, przeciwgrzybicze leki

ziołowe, homeopatyczne, a w przypadku silnych grzybic, nawet chemiczne oraz środki odkwa-

szające środowisko jelita cienkiego (np. proszki zasadowe).

Stosujac się do powyższych zaleceń, możemy wkrótce osiągnąć idealną wagę gwarantującą

zdrowy wygląd i energię potrzebną do podejmowania kolejnych wyzwań.

▲



27 Melon 15 17 23 32 33 35 57

23 Banan 3 24 27 3 57

21 Owoce pestkowe (jabłka, gruszki) 3 15 16 17 22 

34 35

19 Złocień 16 20

17 Ambrozja 16 18 21 27 35 57

1 Roztocza spiżarniane 2

23 24 25 26 28 33 34 35 36 37 39 40
42 43 44 45 47 

3 Brzoza 4 5 6 7 9 10 13 14 15 16 21 22
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ALERGENY KRZYŻOWE

2 Roztocza kurzu domowego 1 53

ROZTOCZA

5  Dąb 3

PYŁKI

POKARMY

INNE

7 Jesion  3 8 11

8  Bez   3 11

10 Kasztan    3

9 Leszczyna 3 4 6 47

11 Drzewo oliwne    3   7 8 13 16 20

12 Topola 13

14 Rzepak   3  19
13 Wierzba 12

30 Awokado 23 24 57

31 Groch 16 46

32 Ogórek 27 33 35

33 Marchewka (surowa) 3 16 26 27 32 35

34 Ziemniak (surowy)  3 21 57

25 Lychee 3

29 Papaja 57

35 Seler     3 15 16 17 21 26 27 32 33 40 42 

37 Pomidor 3 15 16

41 Koper 16

42 Papryka 3 16 35

43 Pieprz 3 16 35

44 Kminek 3 16 35

45 Kolendra 3 16 35

47 Orzechy 3 9 16 2449 51 52

51 Sezam 24 47 49

52 Mak 24 47 49 

56 Jajko kurze   61

36 Soja 3 46

38 Cebula 15

39 Anyż 3 16

48 Kasztan jadalny 57

49 Mąki (żyto, pszenica, owiec)15 24 47 50 51 52

50 Ryż    15 49

53 Skorupiaki 2

55 Żelatyna 58

57 Lateks 15 16 17 22 23 24 26 27 29 30 34 37 

58 Płyn osoczozastępczy 55

59 Fikus 57

40 Curry (mieszanka przypraw) 3 16 35

46 Orzech ziemny (arachid) 16 22 31 37 57

54 Mięso wieprzowe 60

60 Sierść kota 54

46 48 59

61 Pióra 56

Częstość krzyżowania się alergenów

możliwe

często

4 Buk 3 6 9

6 Olcha  3 4   9

15 Trawy/zboża  3 10 14 16 20 21 22 24 27 35
37 38 49 50 57

16 Bylica 3 10 15 17 18 19 20 21 22 24 26 31 
33 35 37 40 41 42 43 44 45 46 47 57

18 Rumianek (również w herbacie i lekach) 16 17

20 Słonecznik (również ziarna) 11 15 16 19

22 Owoce pestkowe (śliwka, brzoskwinia) 3 15 16 21 

46 57

24 Kiwi  3 15 16 23 30 47 49 51 52 57

26 Mango 3 16 33 35 57

28 Pomarańcza 3
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PIÂMIENNICTWO dost´pne u Autorki

nie wyst´pujà w jelicie, pelniàc
funkcj´ ochronnà (zapobiegajà
wch∏anianiu metali ci´˝kich).
W warunkach sprzyjajàcych
ich rozwojowi, takich jak anty-
biotykoterapia, obni˝enie od-
pornoÊci, spo˝ycie du˝ej iloÊci
cukrów prostych, dochodzi do
patologicznego ich namna˝a-
nia. Dro˝d˝aki przeistaczajà
si´ w agresywnà postaç grzy-
ba. Pozosta∏oÊci niewch∏oni´-
tych cukrów prostych w jelicie
cienkim przedostajà si´ do jeli-
ta grubego i powodujà rozrost
komórek grzybiczych, wywo∏u-
jàc objawy dro˝d˝ycy (wysypki
skórne, zaparcia). Zastosowa-
nie diety przeciwgrzybiczej
przywraca równowag´ w sk∏a-
dzie mikroflory jelita grubego
oraz poprawia funkcjonowanie
narzàdów trawiennych (wàtro-
by i trzustki). Poprawa stanu mi-
kroflory powoduje odbudow´
kosmków jelita cienkiego i u∏a-
twia wch∏anianie substancji od-
˝ywczych.
W grzybicy przewodu pokar-
mowego zastosowanie diety
ubogiej w w´glowodany nie
jest ∏atwym zadaniem ze
wzgl´du na to, ˝e grzyby wy-
twarzajà specyficzne substan-
cje (neurotoksyny), które po
wch∏oni´ciu do krwi wywo∏ujà
∏aknienie s∏odyczy.
Dlatego tak trudne jest opano-

wanie apetytu na s∏odkoÊci
u osób z grzybicà przewodu
pokarmowego. Niektórzy cho-
rzy sami zauwa˝ajà, ˝e sà
uzale˝nieni od s∏odkich produk-
tów. U chorych kobiet apetyt
na s∏odycze cz´sto nasila si´
w po∏owie cyklu i przed mie-
siàczkà.
Organizm osoby cierpiàcej
na grzybic´ nie toleruje glutenu
zawartego w pszenicy, mi´sa
wieprzowego, czasami nawet
surówek lub niektórych rodza-
jów jarzyn. W takim przypadku
nale˝y bezwzgl´dnie zastoso-
waç diet´ przeciwgrzybiczà.

Dieta przeciwgrzybicza
Podstawowe zakazy w diecie
przeciwgrzybiczej dotyczà wy-
eliminowania z niej takich pro-
duktów jak:
✓ màka pszenna i jej przetwo-
ry (bia∏e pieczywo, makarony,
ciasta),
✓ cukier, miód, substancje s∏o-
dzàce z wyjàtkiem dopuszczal-
nego ksylitolu i sorbitolu,
✓ musztarda, keczup, majonez
przemys∏owy,
✓ produkty z proszku i konser-
wowane,
✓ s∏odkie alkohole, piwo,
✓ suszone owoce,
✓ bia∏y ry˝,
✓ produkty o wysokim indeksie
glikemicznym,

✓ mleko s∏odkie, jego przetwo-
ry (sery ˝ó∏te, pleÊniowe, twaro-
gi; dopuszczalny jogurt natural-
ny po szeÊciu tygodniach stoso-
wania diety),
✓ produkty zawierajace gluta-
minian sodu, s∏odkie owoce,
✓ pokarmy zawierajàce dro˝-
d˝e i produkty fermentacji.
Stosowanie diety zapobiega
rozrostowi grzybni dro˝d˝aka. 
Coraz cz´Êciej spotykana rów-
nie˝ u doros∏ych celiakia, nie-
gdyÊ uwa˝ana za chorob´
dzieci´cà, jest schorzeniem
o pod∏o˝u autoimmunologiczny-
m, w ktorym wyst´puje nad-
wra˝liwoÊç na gluten. Docho-
dzi wówczas do zaniku kosm-
ków jelitowych i w konsekwen-
cji – do wielu niedoborów.
Wbrew powszechnemu mnie-
maniu niedowaga w celiakii
wyst´puje tylko w ok. 30%, po-
zosta∏e przypadki to nadwaga
(39%) i oty∏oÊç (ponad 30%).
Przy rozpoznaniu celiakii za-
sadnicze post´powanie obej-
muje wprowadzenie diety bez-
glutenowej, co te˝ nie jest ∏a-
twe, bo gluten dodawany jest
powszechnie, nawet do w´-
dlin. Jednak wprowadzenie die-
ty bezglutenowej w celiakii po-
zwala na odbudowanie kosm-
ków jelita cienkiego i przywró-
cenie zdrowego funkcjonowa-
nia przewodu pokarmowego.


