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To wszystko działa, ale potrzeba aby nie

Stanisław Kulisz

Stanisław Kulisz
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Strona 2

Witaminy i Suplementy
Zawsze uzgadniaj ze swoim lekarzem zanim rozpoczniesz jakiekolwiek
zażywanie nowych witamin lub suplementów diety. Każdy organizm reaguje
inaczej na różne leki i powinno się zawsze pytać specjalisty.
Zima szybko nadchodzi i dla wielu
z nas w naszej szerokości geograficznej oznacza zmiany w naszym życiu.
Wraz z zimnymi wiatrami pojawia się
zagrożenie chorobami, więc wielu ludzi faszeruje się w tym czasie się witaminami i suplementami.
Czyni tak w nadziei, że
zażegna
niebezpieczeństwo przeziębienia, grypy
i wszystkiego co może się
jeszcze przydarzyć. Jednak
pozostaje zawsze kwestią
jakie dobrodziejstwa lub
ryzyka są związane z witaminami i suplementami
dla pacjentów z nowotworami. Dr Barrie Cassileth z
Memorial Sloan-Kattering
Cancer Center stwierdza:
„Powszechna wiara w to,
że to co naturalne musi być bezpieczne, jest fałszywa”. Przecież witaminy
i suplementy diety są biologicznie aktywnymi związkami i często wchodzą
w negatywne interakcje z przepisywanymi lekami.
Nie jest prawdą, że trwają badania kliniczne witamin, suplementów
oraz innych środków i ich możliwych
korzyści w zapobieganiu nowotworom i ich leczeniu.
Glivec jest silnie działającym lekiem i powoduje liczne skutki uboczne.
Jednym z tych skutków jest redukcja
poziomu wapnia i potasu we krwi. Dlaczego tak się dzieje, jest wciąż przed-

miotem badań. Jedna z teorii głosi, że
ma on wpływ na metabolizm kości.
Obniżenie poziomu wapnia i magnezu
może powodować skurcze i bóle mięśni. Porozmawiaj ze swoim lekarzem o
suplementach wapnia i magnezu. Dodatkowo powinieneś sprawdzić swój
poziom witaminy D ponieważ przy zażywaniu Gliveku może on być niski, a
witamina D jest niezbędna do absorpcji
wapnia.
Witamina B-12: jej niedobór zaobserwowano przy zażywaniu Sutentu,

ale nie potwierdziło się to przy Gliveku. Należy jednak brać pod uwagę,
że obydwa leki mają wiele podobnych
„celów”. Działania uboczne jednego
mogą być powodowane również przez
drugi. Niedobór B-12 może być także
skutkiem usunięcia żołądka lub jego
części. Wielu pacjentów z GIST w
takich przypadkach bierze często zastrzyki z witaminą B-12.
Witamina C. Nie ma udokumentowanych związków z witaminą C.
Odbyło się kilka badań, na liniach
komórkowych, biorących pod uwagę
witaminę (w komórkach przewlekłej
białaczki szpikowej). Jedne badania
wykazały korzystny wpływ witaminy
C a inne ujemny. Tym niemniej nasz
organizm potrzebuje witaminy C.
Oset mleczny. (sylibum marianum)
jest powszechnie uważany za bezpieczny i ma niewiele efektów ubocznych,
chociaż te efekty sprawiają, że Glivec
jest gorzej tolerowany (mogą wystąpić
biegunki lub nudności), co być może

argumentem na niekorzyść ostu mlecznego. Zgodnie z National Cancer Institute (NCI), dowody „za” lub „przeciw”
ostowi mlecznemu nie są ostateczne,
jednakże badania silimarynu (aktywny składnik ostu mlecznego) wskazują
na możliwe niekorzystne efekty. Jak
twierdzi NCI, „nie jest wiadomo czy
oset mleczny sprawia, że leki nowotworowe stają się bardziej efektywne,
mniej efektywne lub czy w ogóle ma
on jakikolwiek wpływ na działanie
tych leków”.
Istnieje obawa, że oset
mleczny może hamować enzym wątrobowy CYP3A4.
To jest enzym, który metabolizuje Glivec i Sutent.
Może powodować wzrost
poziomu Gliveku i Sutentu
we krwi (większa toksyczność). Pomimo wszystko
oset mleczny wydaje się
dość bezpieczny i są pewne dowody dobroczynnego
oddziaływania (aczkolwiek
nie jest to dostatecznie przekonywujące).
Oto lista 10 witamin i suplementów
związana z występującymi podczas
zimy objawami.
1. Cynk. Najbardziej poszukiwany
pierwiastek. Nie tylko zapobiega przeziębieniom i grypie ale także łagodzi
objawy i skraca czas choroby, jeśli już
zachorowałeś. Badania OSU wykazały,
że ludzie z nawet niewielkim niedoborem cynku są bardziej podatni na rożne zakażenia.
2. Woda. Woda nie jest oczywiście
witaminą. Jednak osoby, które podczas
zimy więcej czasu spędzają w pomieszczeniach, mogą mieć wysuszoną skórę
i spierzchnięte wargi, co jest objawem
odwodnienia.
3. Witamina C. Stanowi ona wciąż
decydujący oręż wspomagający odporność, pomimo licznie pojawiających
się nowych specyfików. W czasie zimy
pijmy czyste soki owocowe. Jedna
szklanka soku może zawierać 100%
naszego zapotrzebowania na witaminę
C w ciągu doby.
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4. Wapń. Brak ruchu i ćwiczeń fizycznych w okresie zimowym prowadzi do osłabienia mięśni. To z kolei powoduje większy nacisk na kości. Wapń
wzmacnia nasze kości, przygotowując
na oczekiwany wiosną wzrost obciążeń. Zostało udowodnione, że wapń
w wielu wypadkach zapobiega złamaniom kości i może być stosowany przez
osoby w każdym wieku.
5. Witamina D. Nie ma potrzeby
mówić o tym, że z zimą nastaje pora
okropnej pogody. Czasem nie widzimy słońca przez wiele dni. Witamina
D jest związana, choć nie wyłącznie,
ze światłem słonecznym. Niedobór
witaminy D może prowadzić do obniżonego poziomu postrzegania, astmy,
chorób naczyń wieńcowych a nawet
nowotworów.
6. Witamina B-12. Zimne mroczne
miesiące zimowe często prowadzą do
objawów depresji, niepokojów i rozstrojów nerwowych. Należy spożywać
bogate w tę witaminę owoce morza,
wołowinę, jaja i sery.

7. Olej rybny. Brak ruchu na świeżym może powodować brak koncentracji i chwile tzw. „zaćmienia umysłu”.
Olej rybny może być istotnym uzupełnieniem diety, pomocnym w unikaniu
takich objawów. Według opinii Mayo
Clinic, olej rybny ma dobroczynny
wpływ na zdrowie serca.
8. Magnez. Zimne i suche powietrze
zimowe może powodować stresy i odwodnienie, które z kolei może powodować bóle głowy, a nawet migreny. Niedostatek magnezu został ostatnio „odkryty”
jako źródło pewnych bólów głowy. Magnez wiąże się także z ważnymi funkcjami
serca, a jego niedobór z pewnymi problemami z tym organem.
9. Witamina A. Ta witamina, podobnie jak inne, ma cenne właściwości
antytoksyczne. Antytoksyny pomagają
zapobiegać inwazji wolnych rodników
– substancji, które mogą prowadzić do
powszechnych lub rzadkich dolegliwości. Witamina A pomaga także oczom
w dostosowywaniu się do różnych
poziomów oświetlenia i pomaga w

przewidywalnych warunkach podczas
prowadzenia pojazdów. Znakomita widoczność nigdy nie zawadzi.
10. Biotyn. Technicznie zaklasyfikowany jako witamina B jest całkiem
„kosmologiczny”. Brutalne zimowe
powietrze może przynieść problemy z
włosami, skórą i paznokciami. Biotyn
sięga do korzeni problemu i penetruje
warstwy podskórne. Może także mieć
dobroczynny wpływ na kobiety w ciąży i diabetyków.

Opracował Stanisław Kulisz

Po drugiej stronie lustra

Patrzę w lustro, widzę swoje odbicie i pokój. Niby ten sam, a inny. Jakby
ktoś poprzestawiał sprzęty.Przyglądam
się dokładnie. Zegar ten sam, ale po
drugiej stronie pokoju - odmierza czas,
wahadło jak w zwolnionym tempie:
prawo-lewo, lewo-prawo. Czy jest tam
cos jeszcze?? Czy to co widzę działa

na zasadzie kontrastu? Po tej stronie
lustra jestem szczęśliwa, potrzebna ale
z GISTem? Czy to znaczy, że po tamtej stronie stoi osoba nieszczęśliwa i
niepotrzebna ale zdrowa? Tutaj jestem
odważna, a tam smutna i refleksyjna?
Jacy jesteśmy naprawdę? Już bez lustra. Myślę że tak jak inni lubimy być z
przyjaciółmi - ciągnie nas do ludzi. Kochamy swoja rodzinę i każdy promień
słońca ładuje nam baterie dodając siły
do pracy i wypoczynku. Czasami nam
smutno i znajdujemy kąt w domu żeby
pobyć samemu, czasami popłakać, poczytać w samotności i porozmyślać. Z
obcymi nie rozmawiamy o swojej „inności”. Boimy się litości.
Koleżanka przysłała mi wiadomość,
że kolejna osoba ze Stowarzyszenia
przegrała walkę z chorobą. Mimo że
często nie znamy swoich nazwisk, gdy
ktoś odchodzi - płaczemy, zamawiamy
mszę, odmawiamy modlitwę, zapalamy świeczkę.Bo odchodzi bliska osoba. I wiem już na pewno! Choroba, z
zupełnie obcych ludzi stworzyła rodzi-

nę i zmieniła każdego z nas. Na lepsze
i nauczyła walczyć. Każdy człowiek
ma swój kuferek pełen skarbów: myśli,
wspomnień, tęsknot i marzeń. Często
przegrywamy w drobnych potyczkach.
Ale za to dowiadujemy się o co naprawdę walczymy. Często mamy wrażenie,
że jakaś niewidzialna ręka przekreśla
nasze marzenia i my nie mamy wyboru. Tak jest dziś i po tej stronie lustra. A
jutro? I po drugiej stronie lustra? Pewnie będzie nowy dzień. Przyjmijmy go
z ochotą; z jego śmiechem, płaczem,
słońcem, ze światłem i radością. Wykorzystajmy ten dzień i przyjmijmy
wszystko co niesie.Wyjdźmy naprzeciw i idźmy na poszukiwanie marzeń i
choć pojawiają się trudności, a rozczarowanie ma gorzki smak, to będziemy
mogli spojrzeć w lustro z dumą i wiarą
w nas samych. Nie jest przecież ważne żeby żyć długo i szczęśliwie , ale
szczęśliwie… teraz. A do tego, druga
strona lustra nie jest potrzebna.

Barbara Chojnowska

Strona 4

ASCO 2010 – aktualności
Paula Vettel
Zespół Badawczy LRG
Aktywność nowych inhibitorów
sekwencji przełącznikowej kinazy
KIT/PDGFRA in-vitro przeciw mutacjom związanym z opornością nowotworów GIST na leki.
W Deciphera Pharmaceuticals opracowano nowy typ inhibitora kinazy. Dr
Heinrich zawiadomił o przedklinicznym
testowaniu inhibitorów, które bardziej
intensywnie wiążą się z KIT/PDGFRA
w miejscu zwanym „kieszonką wiążącą” ATP oraz hamują aktywność enzymatyczną. Wytłumaczył on, że miejsce
wiązania przypomina furtkę na zawiasach: jeśli jest otwarta, imatynib może
wejść, związać się z KIT i zapanować
nad GIST. Jeśli furtka jest zamknięta,
inhibitory kinazy nie mogą dobrze wiązać się z KIT i guz rośnie. Niektóre mutacje wtórne mogą zamykać tę furtkę,
wskutek czego KIT rozwija oporność
na inhibitory kinazy. Poszukiwano zatem takich inhibitorów, które potrafią
zatrzymać furtkę otwartą, aby miejsce
wiązania było zawsze dostępne. Deciphera Pharmaceuticals pracuje nad
inhibitorami, których celem jest miejsce
wiązania przełącznika kinazy – Switch
Pocket Kinase Inhibitors (SPKI). Charakteryzuje je długi czas oddziaływania
z kinazą, odporność na ingerencję ATP,
termiczna stabilizacja kinazy docelowej
oraz zdolność do wiązania się zarówno
z aktywną jak i nieaktywną postacią kinazy, co umożliwia im przejęcie kontroli
nad „furtką”. Dr. Mike Heinrich z Oregon Health & Science University poinformował o testowaniu trzech związków chemicznych, które w warunkach

laboratoryjnych wykazały silną aktywność jako SPKI, zwłaszcza gdy chodzi
o mutacje GIST powodujące oporność
na leki przeciwnowotworowe. Badania
pod kątem toksyczności i profile farmakologiczne wypadły bardzo pomyślnie.
Trwają prace nad ulepszeniem struktury
testowanych związków. Pierwsza faza
badań klinicznych jeszcze się nie rozpoczęła, ale Heinrich ma nadzieje na wyodrębnienie najlepszego potencjalnego
leku do końca bieżącego roku.
Nilotynib dla pacjentów z zaawansowanym GIST, u których imatynib
i sunitynib okazały się nieskuteczne:
negatywne skutki uprzedniego usunięcia znacznej części żołądka przy
zażywaniu nilotynibu.
Prowadzi się testowanie nilotynibu na
pacjentach, u których wystąpiła progresja
w trakcie leczenia imatynibem bądź sunitynibem. Badania nad biologiczną dostępnością (jest to część substancji leczniczej jaka z podanej dawki dostaje się do
krążenia ogólnego oraz szybkość wchłaniania tej substancji) nilotynibu ukazują
jak ważną rolę odgrywa żołądek w przyswajaniu nilotynibu. Autorzy dochodzą
do wniosku, że nilotynib jest aktywny i
bezpieczny dla pacjentów z zawansowanym GIST wykazującym się opornością
na imatynib i sunitynib. Uprzednia resekcja żołądka wydawała się znacznie
obniżać dostępność biologiczną nilotynibu – przynajmniej u niektórych pacjentów. Monitorowanie koncentracji leku
w osoczu może być szczególnie ważne
dla właściwej terapii pacjentów z GIST
po przebytej gastrektomii żołądka. Może
to być istotne również dla pacjentów
zażywających sunitynib. Otrzymaliśmy
od naukowca z Novartisu informację,
że imatynib rozpuszcza się i wchłania w
żołądku o wiele lepiej niż inne inhibitory kinazy. Jest to ważna wiadomość dla
tych pacjentów z GIST, którym usunięto
znaczną część żołądka.
Długoterminowa obserwacja pacjentów GIST poddanych metastazektomii w dobie leczenia imatynibem (IM)

Dr Sebastian Bauer z West German
Cancer Center, Uniwersytet w Essen
(Niemcy), wraz z kilkoma innymi naukowcami przeprowadził badanie mające na celu obserwacje całkowitego
przeżycia pacjentów z GIST, którzy
poddani zostali metastazektomii (usunięcie przerzutów) w celu zmniejszenia
masy nowotworu. Stwierdził on możliwość odniesienia długoterminowych
korzyści wskutek R0/R1 metastazektomii (wolny margines histopatologiczny)
u pacjentów z metastatycznym GIST.
W przeciwieństwie do tego, częściowa
resekcja, w tym operacje redukcyjne,
wydaje się nie być korzystna gdy weźmie się pod uwagę całkowity czas przeżycia. Operacje redukcyjne, polegające
na usunięciu głównej masy nowotworu,
mogą przynieść pożytek w postaci złagodzenia objawów choroby. Istotną rolę
odgrywa tu lokalizacja metastaz.
Aktywność GDC-0941, inhibitora kinazy fosfoinozytolu 3 (PI3K),
w obcogatunkowym przeszczepie
GIST oraz czas trwania odpowiedzi
po przerwaniu leczenia w połączeniu
z imatynibem.
Dr. Maria Dębiec z Katolickiego
Uniwersytetu w Leuven (Belgia) przeprowadziła szereg badań kombinacji
imatynibu i GDC-0941 będącego inhibitorem PI3K na myszach z mutacją w
eksonie 11 KIT i odkryła, że połączenie GDC-0941 z imatynibem wykazuje
się bardzo wysoką skutecznością przeciwnowotworową u myszy z GIST, indukując znaczną apoptozę komórek i
powodując bardziej trwałe skutki terapeutyczne w porównaniu do działania
samego imatynibu. Pozytywne skutki
trwały również po zaprzestaniu terapii.
Wyniki tych badań uwydatniają sukces
osiągany przez inne zespoły badawcze
zajmujące się testowaniem kombinacji
KIT i inhibitorów mTOR, takich jak
GDC-0941 i Ewerolimus (RAD001).
Farmakoepidemiologia klinicznie
istotnych niedoczynności tarczycy i
nadciśnienia spowodowanych zażywaniem sunitynibu i sorafenibu
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Autorzy badali niedoczynność
tarczycy i nadciśnienie u pacjentów
otrzymujących sunitynib lub sorafenib
przez co najmniej 45 dni, analizując
bazę danych Medco, zawierającą ok.
60 mln osób. Zauważono wystąpienie
znaczących skutków ubocznych pojawiających się w okresie od dwóch do
siedmiu miesięcy trwania leczenia sunitynibem, które wymagały monitorowania ciśnienia krwi i hormonalnej terapii
zastępczej. Nadciśnienie wystąpiło u
pacjentów leczonych sorafenibem, ale

nie odnotowano u nich niedoczynności tarczycy. Pacjentom zażywającym
sunitynib zaleca się omówienie z lekarzem prowadzącym możliwości monitorowania czynności serca i tarczycy.
Niedoczynność tarczycy może być u
tych chorych dodatkowym czynnikiem
sprzyjającym wystąpieniu uczucia
zmęczenia.
Źródło: biuletyn LRG październik
2010, http://www.liferaftgroup.org/docs/
newsletters/October2010nwsltr.pdf

Przeciwutleniacze:
pożyteczne suplementy czy należy ich unikać?
Dr Omer Mercier, Zepół Badawczy
LRG
Uwaga: niniejszy artykuł jest owocem
dociekań Omera Merciera, członka Badawczego Zespołu LRG. Zawiera opinie
oparte na obszernym, ale nie wyczerpującym przeglądzie literatury przedmiotu.
Inni naukowcy mogą mieć odmienne opinie. Podane tu wiadomości przeznaczone
są wyłącznie dla celów informacyjnych.
Prosimy o omówienie stosowania jakichkolwiek suplementów diety ze swoim lekarzem.
*16 czerwca b.r. Omer Mercier odszedł
do Pana. Wszyscy, którzy go znali, dotkliwie odczuwają jego nieobecność. Niniejszy
artykuł to swego rodzaju testament, który
nam pozostawił – pamiątka jego pracy naukowej i wsparcia, jakie okazywał LRG oraz
pacjentom GIST.
Przeciwutleniacze w różnej postaci są
szeroko stosowane przez ludzi dbających
o własne zdrowie i w jeszcze większym
stopniu przez pacjentów onkologicznych.
Często są to suplementy diety, takie jak
witaminy C, E i A, beta-karoten, likopen
(karotenoid), selen, imbir lekarski (Zingiber officinale), kurkuma czy sok z granatów. Ich stosowanie wywoływało sporadyczne kontrowersje, oparte na mniej lub
bardziej zasadnych argumentach. Jedna z
takich kontrowersji miała miejsce w niedalekiej przeszłości: niektórzy autorzy
ostrzegali przed stosowaniem przeciwutleniaczy twierdząc, że mogą one blokować
działanie niektórych leków na raka, takich
jak m.in. Glivec (imatynib). Obecnie jesteśmy świadkami całkowitej dezorientacji
panującej w poglądach na ten temat. Czy
powinniśmy unikać przeciwutleniaczy?
Jeśli tak, to czy wszystkich, czy tylko
niektórych? Celem niniejszego artykułu

jest przedstawienie przeglądu wiarygodnych publikacji na temat biologicznego
działania przeciwutleniaczy, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów onkologicznych. Nie opieram się na rezultatach
najnowszych badań – moim celem była
raczej próba wydobycia na światło dzienne różnych argumentów „za” i „przeciw”
zawartych w istniejących publikacjach na
ten temat, by ułatwić pacjentom GIST oraz
innym pacjentom onkologicznym podjęcie
decyzji opartych na rzetelnym zrozumieniu
omawianej problematyki.1
Przeciwutleniacze: wiele nazw, liczne
źródła.
Biologiczne przeciwutleniacze (enzymy i inne): dysmutazy ponadtlenkowe (SOD), katalazy (CAT), glutationy
(np. peroksydazy glutationu (GPX),
S-transferazy glutationu (GST), oksygenaza hemowa (HO-1) itp.; kwas
moczowy, melatonina itd.
„Przeciwutleniacz (antyoksydant) to
cząsteczka zdolna do spowalniania bądź
zapobiegania utlenianiu innych cząsteczek.
Utlenianie jest reakcją chemiczną polegającą na przenoszeniu elektronów od danej
substancji do czynnika utleniającego. W
wyniku reakcji utleniających mogą powstawać wolne rodniki, które zapoczątkowują
reakcję łańcuchową niszczącą komórki.
Przeciwutleniacze przerywają te reakcje
łańcuchowe gdy same ulęgają utlenieniu.
Jakkolwiek reakcje utleniające są dla życia
nieodzowne (np. oddychanie), mogą również okazać się szkodliwe. Dlatego rośliny i
zwierzęta posiadają skomplikowane układy
wielorakich typów przeciwutleniaczy wraz
z enzymami. Niski poziom przeciwutlenia-

czy lub hamowanie przeciwutleniających
enzymów powoduje stres oksydacyjny i
może uszkodzić lub zniszczyć komórki”
(informacja ta pochodzi z anglojęzycznej
wersji „Wikipedii”).
Przeciwutleniacze można znaleźć w
licznych naturalnych produktach spożywczych (patrz ramka), w tym owocach i
warzywach, orzechach, zbożu, niektórych
rodzajach mięsa, drobiu i ryby. [WCRF
report, NCI 2004, Cancure 2009, Adhikari 2007, Ehrlich 2008, Rhode 2007, Riss
2007].
Produkty spożywcze zawierające wysoki poziom przeciwutleniaczy:
Witamina C: owoce, warzywa, płatki
zbożowe, wołowina, drób, ryba
Witamina A: wątróbka (mięso, drób,
ryba), marchew, brokuły, mleko
itd.
Witamina E: migdały, oleje roślinne,
kiełki pszenicy, mango, orzeszki
Likopen: pomidory, owoce
Beta-karoten: olej palmowy, przepękla indochińska, żółte i pomarańczowe owoce (np. mango),
marchew, szpinak, spirulina (Arthrospira platensis)
Melatonina: orzech włoski
Polifenole: jabłka, jeżyny, agrest, winogrona, gruszki i inne owoce,
czerwone wino, czekolada, zielona
herbata, oliwa z oliwek, pierzga
Ketony fenolowe: imbir, kurkuma
Jako suplementy diety przeciwutleniacze istnieją głównie w postaci witamin C
(kwas askorbinowy), E (α-tokoferol) oraz
A (retinal), beta-karotenu, likopenu i polifenoli. Można też znaleźć dysmutazy ponadtlenkowe (SOD – Superoxide Dismuta-
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ses) i koenzym Q (ubichinon). Niektóre z
nich są naturalnie wytwarzane w naszym
ciele, jak np. wspomniane dysmutazy, glutationy, koenzym Q i inne. Wszystkie mają
właściwości oczyszczające organizm z
toksyn (patrz niżej).
Uważa się, że 50% populacji USA zażywa suplementy diety w tej czy innej postaci
i że podobnie sytuacja wygląda w innych
rozwiniętych krajach [WCRF report 2007].
Uważa się, że w przypadku pacjentów onkologicznych procent jest jeszcze większy
[Hardy 2008].
Do czego potrzebne nam przeciwutleniacze?
ROS (reaktywne formy tlenu): nazwa
ogólna cząsteczek (np. H2O2), jonów
(np. OCI-), wolnych rodników (np.
OH), czy też „anionorodnika ponadtlenkowego” (O2-)
Stres oksydacyjny (obciążenie tlenowe) jest produktem ubocznym wielu naturalnych procesów. Powodują go między
innymi ćwiczenia fizyczne, zanieczyszczenie, ekspozycja na słońce i promieniowanie UV, nadmiar jedzenia, alkohol i
papierosy, stres spowodowany wysiłkiem
itd. Wskutek działania tych czynników
powstają wolne rodniki i inne reaktywne
formy tlenu (ROS), powodując tak zwany
„stres oksydacyjny”. Stres ten w normalnych warunkach znajduje się pod kontrolą
naturalnych przeciwutleniaczy, głównie
dysmutazy ponadtlenkowej (SOD) i peroksydazy glutationowej (GPX) (patrz
ramka), które działają ochronnie, ale zachwianie równowagi pomiędzy przeciwutleniaczami i utleniaczami może doprowadzić do uszkodzenia DNA i RNA, niepożądanego utleniania aminokwasów i apoptozy komórkowej2. Stres oksydacyjny ma
ponadto swój udział w procesie starzenia
fizjologicznego.
Uszkodzenie DNA, o ile nie zostanie
naprawione przez inne mechanizmy (np.
białka supresorowe nowotworów), prowadzi do zmian w ekspresji genowej i mutacji
w chromosomach (są to zmiany w sekwencjach aminokwasów), które mogą spowo-

dować zmiany w funkcjonowaniu komórek
i doprowadzić do choroby nowotworowej
[NCI factsheet 2004, WCRF report 2007].
Wiadomo, że stres oksydacyjny ma swój
udział w znacznej liczbie schorzeń (w tym
choroba Alzheimera, choroba Parkinsona,
reumatoidalne zapalenie stawów czy arteroskleroza). Uważa się, że ma wpływ również na proces starzenia. SOD (patrz ramka
niżej) jest jedną z naturalnych substancji,
które przyczyniają się do przekształcania szkodliwych reaktywnych form tlenu
(ROS). Stwierdzono jej pozytywne działanie (w charakterze przeciwutleniacza) w
chorobach stawów [Afonso 2007].
SOD (dysmutazy ponadtlenkowe) –
klasa enzymów katalizujących dysmutację anionorodnika ponadtlenkowego
O2- do nadtlenkuwodoru H2O2 i tlenu
cząsteczkowego O2.
GXP (glutationy) – dokonują redukcji nadtlenku wodoru H2O2 do wody
H2O. Jednym z najbardziej aktywnych składników glutationu jest selen.
Z drugiej strony, działanie ROS ma też
pozytywny aspekt – np. w procesie gojenia
ran i w homeostazie krwi pomagają one w
dostarczaniu płytek krwi do uszkodzonego
miejsca. Uczestniczą również w adaptacyjnym układzie odpornościowym poprzez
pozyskiwanie leukocytów oraz eliminację
bakterii i patogenów. Zatem całkowite wyeliminowanie wolnych rodników i innych
ROS nie wchodzi w grę. Gdy chodzi o
proces starzenia, zaproponowano też inną
teorię, w myśl której stres oksydacyjny i
uszkodzenia na poziomie cząsteczkowym
spowodowane przez ROS mają charakter
skutku a nie przyczyny [McGill 2009].
Jednak autorzy tej teorii nie podali w wątpliwość szkodliwości ROS. Nie został
również zakwestionowany związek pomiędzy stresem oksydacyjnym a chorobą nowotworową. Z drugiej strony coraz więcej
autorów zgada się co do tego, że zażywanie
przeciwutleniaczy nie przedłuża życia.
Problem HIF-1
Poza tym, że niedotlenienie powoduje
stres oksydacyjny i śmierć komórek (poprzez apoptozę bądź spowolnienie procesu
ich rozmnażania), stanowi ponadto część
procesu wiodącego ku progresji złośliwego nowotworu i do powstania oporności na
chemio- i radioterapię. [Vaupel-Harrison
2005, Vaupel-Mayer 2005]. Ten proces adaptacyjny reguluje transkrypcja czynnika
HIF-1 (hypoxia-inducible factor). Jest to
białko (o tej samej nazwie co produkujący je gen), które odgrywa centralną rolę

w procesie wzrostu i proliferacji komórek
rakowych jak również w kształtowaniu się
oporności na chemioterapię przy zaistnieniu niedotlenienia [Ke-Costa 2006, Rohwer 2009, i inni]. Ekspresja HIF-1 w GIST
jest zróżnicowana (zob. [Takahashi 2003,
Chen 2005]), obserwowana zwłaszcza w
przypadku GIST gastrycznego. Aktywność HIF-1 jest ściśle związana ze stopniem agresywności i ryzyka GIST (rozmiar
guza, liczba mitotyczna itp.) Powyższy
proces znacznie różni się od bezpośrednich
skutków stresu oksydacyjnego, jak ukazano wyżej.
Terapie, których głównym celem jest
obniżenie poziomu HIF-1 albo hamowanie
jego aktywności transkrypcyjnej są wciąż
na etapie badań. Dwa egzogenne przeciwutleniacze, mianowicie witaminę C i N-acetylocysteinę3, przebadano na myszach pod
kątem ich ewentualnej skuteczności w blokowaniu sygnału przekazywanego przez
HIF-1 [Gao 2007]. Zalecane dawki wciąż
jednak nie są znane.
Wykazano, że te same przeciwutleniacze mogą działać przeciwrakowo po
pierwsze dzięki temu, że wywierają wpływ
na HIF-1, a po drugie poprzez hamowanie
ROS, które są powodem niestabilności genomicznej. W tym celu badaniu poddano
również niektóre naturalne produkty spożywcze [Losso 2005], w tym zawierające
izoflawony (soja i produkty sojowe), chininę (np. witamina K2 zawarta w nabiale,
rybi tłuszcz, sojowa potrawa „natto”), semichininę, jak koenzym Q10 (serce, wątroba i inne podroby, ryba, orzeszki, soja,
szpinak, drożdże), polifenole (np. zielona
herbata, kurkuma), witaminy (np. witamina C lub askorbinian sodu, witamina B3,
witamina K), sulforafany (brokuły), betakaroteny, aminokwasy (np. tauryna) itp.
Jednakże należy postępować ostrożnie, ponieważ dawkowanie, metabolizm i skutki
uboczne nie zostały jak do tej pory wystarczająco zbadane. Ponadto, by jeszcze bardziej skomplikować całą sprawę, HIF-1 nie
jest jedynym białkiem zaangażowanym w
proces rozmnażania się komórek [Rohwer
2009].
Czy witamina C przezwycięży oporność na Glivec?
Jeden z autorów [Tarumoto 2004]
twierdzi, że witamina C, jak też prawdopodobnie inne przeciwutleniacze, działa
hamująco na przemieszczenie czynnika
transkrypcyjnego Nrf2 do jądra komórkowego pod wpływem stresu oksydacyjnego, blokując tym samym syntezę GSH
(γ-glutamylocysteinyloglicyna) – substancji o której wiadomo, że ma swój udział
w powstawaniu oporności na kilka leków
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przeciwrakowych, w tym imatynib. Na
podstawie tych badań można zaryzykować
stwierdzenie o dobroczynnym wpływie
witaminy C w przypadku guza opornego
na Glivec.
Mitochondria – czy witamina C może
zapobiegać apoptozie komórek?
Mitochondrium4 to swego rodzaju fabryka energii w komórce, która przekształca “paliwo” w ATP (adenozynotrifosforan
– wielofunkcyjny koenzym odgrywający
ważną role w biologii komórki). Zasadniczą rolę w tym procesie pełni głównie
oddychanie tlenowe, czyli wykorzystanie
znajdującego się w powietrzu tlenu. Gdy
tlenu jest za mało, zachodzi proces beztlenowy o nazwie glikoliza. To właśnie
się dzieje w przypadku komórek rakowych znajdujących się z dala od naczynia
krwionośnego, ale są już dowody na to,
że komórki rakowe wykazują dysfunkcję
metabolizmu mitochondrialnego, preferując glikolizę nawet wtedy gdy tlen jest
dostępny. Mitochondrium pobiera wodór
ze składników odżywczych (takich jak
glukoza, tłuszcze, aminokwasy) i spala
je w celu utworzenia wody, a wytworzona energia jest magazynowana w postaci ATP. W często cytowanym artykule,
opublikowanym w 2008 roku przez dr Heaney i jego współpracowników ze Sloan
-Kettering Cancer Research Center oraz
Columbia University w Nowym Jorku,
znajduje się informacja, że witamina C,
nawet przy najmniejszych dawkach rzędu
100mg, antagonizuje skutki działania leków przeciwnowotworowych, w tym Gliveku (imatynib) [M.L. Heaney 2008].
W rzeczywistości antyoksydacyjne
działanie witaminy C nie jest odpowiedzialne za niwelację efektów działania
leków. Mechanizm działania w tym przypadku wygląda następująco: imatynib
(oraz inne leki przeciwnowotworowe, takie jak doksorubicyna, cisplatyna, winkrystyna i metotreksat) działa destrukcyjnie
na mitochondria komórek rakowych depolaryzując ich membranę, co powoduje
apoptozę komórek guza. Z drugiej strony
witamina C działa ochronnie na membranę
mitochondriów, pomagając komórkom nowotworowym uniknąć śmierci. W związku

z tym witamina C jest dobra dla zdrowych
komórek, gdyż chroni je na różne sposoby, ale nie jest wskazana w przypadku komórek nowotworowych. Interesujący jest
odnotowany przez autorów fakt, że przeciwutleniające właściwości witaminy C w
ogóle nie były przedmiotem ich obserwacji – badali jedynie jej działanie ochronne względem mitochondriów. Uzyskano
dowody dla hematopoetycznych chorób
nowotworowych (chłoniaki i białaczki)
dzięki badaniom przeprowadzonym invitro (czyli na komórkach wyhodowanych
w laboratorium) i doświadczeniom na myszach. Obecnie należałoby potwierdzić tę
obserwację dla innych rodzajów nowotworów (np. GIST i sarkomy) oraz przeprowadzić odpowiednie testy na ludziach.
Twierdzenie Heaneya szeroko komentowano i relacjonowano w mediach. Poddano je
też ostrej krytyce, m.in. zarzucając użycie
niewłaściwego metabolitu witaminy C, co
podważyło wiarygodność wyników, jak
również wysuwając argument, że wnioski
oparte na badaniach in-vitro nie powinny
być sprzeczne z wynikami pozyskanymi wskutek badań klinicznych [Fluhrer
2008]. Ostatnio teza Heaneya spotkała się
z surową krytyką [Saul/orthomolecular
editorial 2008] opartą na twierdzeniu, że
myszy wytwarzają swoją własną witaminę
C w bardzo dużych ilościach oraz że witamina C ma dwojaką naturę, będąc jednocześnie przeciwutleniaczem i substancją
pro-oksydacyjną (utleniającą), która zabija
komórki rakowe. Ponadto chemioterapia
również ma swoje ograniczenia i okazała
się nieskuteczna dla wielu pacjentów onkologicznych.
Co zostało udowodnione?
Od wielu lat wiadomo, że ludzie, którzy jedzą owoce i warzywa będące dobrym
źródłem przeciwutleniaczy, są mniej narażeni na choroby serca. Niektóre rodzaje
owoców i warzyw prawdopodobnie chronią
przed rakiem [WCRF/AICR report, Hardy
2008]. Jednakże nawet jeśli ich działanie
na stres oksydacyjny jest dobrze znane,
bezpośredni związek pomiędzy specyficznymi cząsteczkami mającymi właściwości
przeciwutleniające a niższym ryzykiem
zachorowania na raka ustalono głównie na

podstawie badań laboratoryjnych. Jak zostanie ukazane poniżej, rozmaite badania
wskazują na to, że mieszanka substancji o
właściwościach przeciwutleniających, taka
jaką można znaleźć w naturalnych produktach spożywczych, daje więcej korzyści
niż pojedyncze, chemicznie wyizolowane
cząsteczki.
Ciąg dalszy artykułu w następnym numerze
PRZYPISY:
1. Należy podkreślić, że inne suplementy diety bądź zioła nie są przedmiotem
niniejszego opracowania.
2. Apoptoza to proces programowania przez komórki własnej śmierci w celu
uregulowania liczby komórek oraz eliminacji niepotrzebnych bądź starzejących
się komórek. Nie występuje tym procesie
stan zapalny. Niepełna apoptoza to istotny
czynnik w biologii nowotworów.
3. Powszechnie stosowany lek będący też prekursorem glutationu w organizmie.
4. Mitochondrium to otoczona błoną struktura wewnatrzkomórkowa. Ma
własny genom DNA i bierze udział w
wielu procesach w cyklu komórkowym,
życiu komórki, wytwarzaniu energii itp.
Mitochondria są szczególnie wrażliwe na
reaktywne formy tlenu.
Źródło: biuletyn LRG, październik
2010, http://www.liferaftgroup.org/antioxidants.html
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Z żalem powiadamiamy
o śmierci Pana Marka Szczęsnego. Zmarł 25 października, po wielu latach walki z chorobą. Był jednym z pierwszych pacjentów leczonych Glivekiem, jeszcze w ramach badań klinicznych. W dniu
6 sierpnia 2004r był współzałożycielem naszego Stowarzyszenia.
Zawsze aktywny, podczas naszych Walnych niezmiennie przewodniczył spotkaniom. Kiedy Jego zdrowie pogorszyło się, długo czekał na zgodę na refundację nowej terapii. Być może zbyt długo…
Podczas naszego ostatniego Walnego demonstrował chustę chirurgiczną i opowiadał o swoich perypetiach z operacją. To wszystko
nie złożyło się na poprawę Jego zdrowia…
Zapamiętamy Go za Jego pogodę ducha, życzliwość i zaangażowanie. Będzie Go nam brakować.

Stanisław Kulisz

Z przykrością informujemy, że odeszli od nas:
Elżbieta Nowaczyk

Stanisław Morawski

Marek Szczęsny

Adam Szczepanik

Marta Gutowska

Zdzisław Olejniczak

Żegnamy Ich z żalem i polecamy Bogu.

MSZA ZA ZMARŁYCH CZŁONKÓW NASZEGO STOWARZYSZENIA
W dniu 20.11.2010, już po raz drugi i w liczniejszym w porównaniu z poprzednim rokiem gronie,
zgromadziliśmy się w kaplicy domu OO. Jezuitów w Warszawie, aby uczestniczyć we Mszy Świętej
ofiarowanej za zmarłych członków naszego Stowarzyszenia. Mszę odprawił ks. Andrzej Majewski SJ. Za
pomoc w zorganizowaniu tej Mszy i za gościnność bardzo OO. Jezuitom dziękujemy. Po Mszy, tradycyjnie,
spotkaliśmy się na ciastku i herbacie w przyparafialnej kawiarence.
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„CHLEBA NASZEGO POWSZEDNIEGO…”
Często zastanawiamy się nad naszym jadłospisem. Na ostatnim Walnym Zebraniu jeden z naszych Kolegów prezentował książkę o żywieniu w
chorobach nowotworowych. Pełne koloru kartki informowały nas co powinniśmy jeść, w czym stosować mniej lub
bardziej posuniętą wstrzemięźliwość, a
czego całkowicie unikać. Także na stronach naszego biuletynu tematyka żywieniowa pojawiała już wielokrotnie.
Dziś kolejna odsłona, gdyż od właściwego odżywiania oczekujemy wsparcia wysiłków lekarzy i nas samych w
walce z towarzyszącą nam chorobą.
Podmiotem niniejszego artykułu
jest nasz powszedni chleb.
Dawniej jadano głównie chleb żytni
na zakwasie, jednak dzisiaj jego spożycie spadło do zaledwie kilku procent.
Jesteśmy kuszeni złocistymi i pachnącymi bułeczkami, rogalikami i wyrośniętymi bochenkami białego chleba. W
rzeczywistości wyroby te mają niewiele wspólnego z
chlebem, jaki
kiedyś
wypiekały nasze
babcie. Lista
dodatków, jakie mogą się
w nim znaleźć,
stale rośnie. Są
to różnego rodzaju spulchniacze, wybielacze, polepszacze, środki antypleśniowe i przedłużające trwałość konserwanty, a nawet cukier i aromaty. Większość
chrupiących bułeczek powstaje z gotowych mieszanek, które pozwalają na
łatwe, oszczędne, a przede wszystkim
szybkie uzyskanie gotowych wyrobów.
Nie dajmy się też zwieść ,,farbowanemu pieczywu’’, które jest pulchne i wyrośnięte, ale zawiera barwniki, karmel
lub inne zaciemniacze, imitujące razowe pieczywo.
W rzeczywistości do wyrobu babcinego, żytniego chleba, o wysokich
walorach zdrowotnych i smakowych,
potrzeba dużo czasu ale niewiele
składników – wystarczy woda, razowa mąka i naturalny zakwas. Zakwas
zawiera szczepy bakterii mlekowych z

rodzaju Lactobacillus i drożdże, które
powodując fermentację ciasta usuwają
przy okazji szkodliwe związki obecne
w surowcach oraz produkują kwasy
działające leczniczo na układ pokarmowy. Mąka żytnia, z której wyrabia
się chleb, ma kilka razy więcej błonnika, witamin z grupy B, żelaza, magnezu i innych minerałów niż oczyszczona
mąka pszenna, dlatego białe pieczywo
pozbawione jest zdrowotnych wartości
odżywczych.
Chleb z mąki żytniej jest bardziej
syty, łagodzi apetyt, chroni przed otyłością, nowotworami, przyspiesza trawienie i likwiduje zaparcia.
Poniżej przedstawiamy informacje
dotyczące dwóch rodzajów chleba; co
prawda nie są one pieczone wyłącznie
z mąki żytniej, ale zawarte w nich dodatki decydują o naszym zainteresowaniu nimi.
Pierwszy z nich to chleb zawierający SKWALEN z amarantusa”

„Chleb SIŁA SERCA zawiera
skwalen z amarantusa”. Sposób jego
wytwarzania opracowany został wg
wytycznych Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii oraz przy współpracy ze
specjalistami Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w
Warszawie i Cechem Piekarzy w Warszawie.
Produkowany jest wyłącznie ze
składników naturalnych - mąka żytnia, mąka pszenna oraz mąka i płatki
z nasion amaranthusa (polska nazwa
szarłat – zboża o niezwykłych walorach odżywczych), specjalne drożdże
kwasolubne, według tradycyjnej polskiej metody, opartej na wielofazowej
fermentacji ciasta na naturalnym zakwasie piekarskim.

Co to jest SKWALEN ?
SKWALEN - to fascynujący związek zawierający się w mące i płatkach
z nasion Amaranthusa, który:
• ma wpływ na regulację syntezy
cholesterolu,
• wspomaga usuwanie z organizmu człowieka trucizn pochodzenia
przemysłowego,
• aktywizuje i przedłuża życie komórek,
• wzmacnia organizm i pomaga
w usuwaniu objawów przemęczenia
fizycznego i umysłowego,
• jest nieodzowny w tworzeniu
w organizmie
m.in. hormonów płciowych,
prowitaminy D,
kwasów żółciowych,
• wzmacnia
skórę
przed
szkodliwym
promieniowaniem ultrafioletowym.
Jest to więc substancja odgrywająca
ważną rolę w wielu procesach życiowych człowieka, którą lekarze i dietetycy szczególnie zalecają w żywieniu
osób aktywnych zawodowo, sportowców, kobiet ciężarnych, rekonwalescentów a także osób starszych.
Wyjątkowo wysoka zawartość
skwalenu (20-22 mg w 100g chleba)
powoduje, że przy dziennym spożyciu 250 gram „Chleb SIŁA SERCA”,
dostarczamy do organizmu około 52,5
mg skwalenu - ilość porównywalną do
tej, którą spożywają ludzie w diecie
śródziemnomorskiej, bogatej w olej z
oliwek – produktu o wysokiej zawartości skwalenu.
Badania wykonane w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A. oraz
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w Zakładzie Analizy i Oceny Jakości
Żywności Wydziału Nauk o Żywienia Człowieka i Konsumpcji SGGW
w Warszawie wykazały, że chleb ten
zawiera, poza wyjątkowo wysoką zawartością SKWALENU: nienasycone
kwasy tłuszczowe Omega 3, Omega 6,
Omega 9, witaminy z grupy B i E; białko o dobrej strawności i przyswajalności, błonnik, żelazo, magnez.
Amaranthus (polska nazwa „szarłat”)
Święta roślina Inków i Azteków,
jedna z najstarszych roślin uprawnych
L.p

Żywność

w wewnętrznej syntezie cholesterolu. Szczególną rolę odgrywa skwalen
jako składnik lipidów chroniących
skórę ludzką przed działaniem czynników agresywnych, powodujących
jej przedwczesne starzenie się. Stanowi również filtr pochłaniający bardzo
niebezpieczne promieniowanie ultrafioletowe. Zawartość skwalenu w oleju
amaranthusowym jest ok. 10-krotnie
większa niż w oleju z oliwek (0,6%).
Znaczące ilości witamin z grupy B i E
wzmacniają biologiczną sprawność organizmu człowieka.

Zawartość
L.p.
(mg/100g)

Żywność

Zawartość
(mg/100g)

1

Olej z amarantusa

6300

9

Żółtko

4,7

2

Olej z oliwek

685,5

10

Tuńczyk

3,0

3

Amarantus edulis
Amarantus cruentus

590
390

11

Orzeszki ziemne

2,2

4

Olej kukurydziany

27,9

12

Kaczka (mięso)

2,1

5

CHLEB DLA SERCA

21,0

13

Nerki wołowe

1,9

6

Ser Parmezan

9,6

14

Wątroba wołowa

1,9

7

Masło

6,1

15

Margaryna

1,7

8

Flądra

5,0

16

Kurczak (mięso)

1,6

świata. Dzisiaj uprawiana jest już w
Europie i w Polsce. Często nazywana
jest zbożem XXI wieku. To w niej upatruje się ogromne możliwości stosowania w profilaktyce zdrowotnej oraz w
zaspokojeniu potrzeb żywnościowych
świata.
Zawiera:
1. Wartościowe i łatwo przyswajalne białko,
2. Szczególnie cenne lipidy – nasiona amaranthusa zawierają około
7-7,5% oleju, w którym rozpuszczone
są bardzo ważne dla zdrowia ludzkiego
substancje, głównie skwalen (6-6,3%).
W organizmie ludzkim skwalen jest
jednym z produktów przejściowych

3. Dużo błonnika, żelaza, magnezu
i fosforu. Wysoka wartość odżywcza
nasion spowodowała, że amaranthus zagościł na naszych stołach nie tylko jako
produkt odżywczy, ale też żywność o
walorach wysoce pro-zdrowotnych.
Drugi produkt to chleb zawierający antyutleniacze z aronii
Występuje pod nazwą handlową
„Chleb SIŁA SERCA, zawiera antyutleniacze z aronii”. Sposób jego wytwarzania opracowany został przez
„Piekarnie ARNIE Andrzej i Romuald
Niewiadomscy” wg wytycznych Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii, przy
współpracy z prof. Iwoną Wawer z
Akademii Medycznej w Warszawie,
Wydział Farmaceutyczny, Zakład Chemii Fizycznej.
Zwiększone ryzyko miażdżycy i
chorób serca to m.in. skutek niedoboru przeciwutleniaczy w naszej diecie!
Owoce aronii zawierają rekordowo
dużo tych związków w porównaniu
do innych owoców i warzyw. Jedzmy
więc dużo owoców i warzyw bogatych

w polifenole. Wzorem może być dieta
śródziemnomorska.
Otyłość oraz większe ryzyko nowotworów przewodu pokarmowego to
min. skutek niedoboru błonnika w naszej diecie! WHO zaleca spożywanie
40 g błonnika dziennie, tymczasem w
typowej polskiej diecie jest go 12-15g.
Dlatego jedzmy chleb z dużą zawartością błonnika.
Unikalna technologia wytwarzania
tego chleba z dodatkiem wytłoków
z aronii chroniona jest patentem RP!
Wysuszone wytłoki aronii zawierają
85% błonnika pokarmowego i ok. 11
razy więcej antocyjanów (przeciwutleniaczy) niż świeże owoce!
TRZYKROTNE „TAK” dla ARONII: Ma zalety czerwonego wina (antocyjany), zielonej herbaty (katechiny)
i kawy (kwas chlorogenowy).
• Jedzenie tego chleba, dzięki
zastosowaniu nowatorskiej technologii wykorzystania suszonych wytłoków z owoców aronii, może pomóc
każdemu w ograniczeniu niedoboru
przeciwutleniaczy oraz błonnika w
codziennej diecie (ich wysoką zawartość w naszym chlebie potwierdzają wyniki badań przeprowadzonych przez Akademię Medyczną w
Warszawie)
• Atrakcyjny wygląd i smak naturalnie, wielofazowo fermentowanego
chleba
• Wytwarzany tradycyjną polską
metodą na naturalnym zakwasie piekarskim, wyłącznie na naturalnych
surowcach bez konserwantów i innych
środków.
Tradycyjnie chleb w naszej diecie
jest głównym źródłem węglowodanów
oraz błonnika pokarmowego. Dostarczanie antyoksydantów to nowa funkcja
chleba, będąca przedmiotem patentu.
Innowacyjność patentu polega na tym,
że poprzez dodanie do chleba wytłoków
z aronii (będących przecież odpadem po
produkcji soku) spełnia on cechy żywności funkcjonalnej, bowiem:
• dzięki znacznej zawartości antyoksydantów pomaga utrzymać w zdrowiu serce,
• dzięki znacznej zawartości błonnika przyczynia się do zmniejszenia
ryzyka choroby nowotworowej przewodu pokarmowego.

Strona 11
Uwaga
Podczas jedzenia chleba można
natrafić na lekko wyczuwalne pestki
aronii, które są integralną częścią owoców. Od tysiącleci jemy jagody: aronię,
czarne jagody, czarne porzeczki i inne
w całości, bo znakomicie wspierają perystaltykę jelit.
Według badań przeprowadzonych
w Akademii Medycznej w W-wie,
100g chleba zawiera przeciwutleniacze
(minimum 28 mg antocyjanów, 178 mg
polifenoli) i błonnik pokarmowy (3,3
g). Wartość energetyczna kcal. 234,
kj 994. Składniki: mąka żytnia, mąka
pszenna, woda, suszone wytłoki aronii,
drożdże, sól.
Do pieczywa można dodawać całe
owoce aronii, ale głównym składnikiem
wszystkich owoców jest woda (80%). Z
tego względu nie można ich dodać do
pieczywa w wystarczającej ilości. Ponadto antocyjany, główny biologicznie
aktywny składnik preparatu z aronii,
rozkładają się w środowisku wodnym
i w wysokiej temperaturze. Dodanie
całych owoców, przed wyciśnięciem
z nich soku, spowoduje rozkład antocyjanów w trakcie pieczenia chleba.
Tymczasem brak wody w najbliższym
otoczeniu antocyjanów chroni je przed
rozkładem w wysokiej temperaturze piekarnika. Unikalna, zastrzeżona
technologia tego chleba zabezpiecza
antocyjany zawarte w wytłokach aronii przed rozkładem ich do związków
żółtych lub bezbarwnych (chalkonów).
Dowodem na to, że biologicznie aktywne, cenne dla zdrowia antocyjany
pozostają w chlebie po upieczeniu jest
ciemne, fioletowe zabarwienie cząstek
wytłoków aroniowych w miękiszu
chleba. Według przeprowadzonych

badań, w próbce suszonych wytłoków
było 11 razy więcej antocyjanów niż w
owocach.
Antocyjany i inne związki polifenolowe gromadzą się pod skórką owocu.
Ich rolą jest ochrona przed promieniami UV i patogenami. Są one powiązane
z taninami. Antocyjany stanowią fragment struktury polimerów katechinowych. Chroni to antocyjany przed rozkładem (efekt kopigmentacji). Ochrona działa w czasie suszenia wytłoków
i w trakcie pieczenia chleba, bo mikrowłókna (błonnik) razem z biopolimerami pozostały nienaruszone.
W 100 suszonych zmielonych wytłoków, suszonych do stałej masy, jest:
błonnik pokarmowy 85 g (nierozpuszczalny – 82g, rozpuszczalny (pektyny) - 3g)
białko - 5g,
tłuszcz – 2.5g,
składniki mineralne (popiół) 2,5g,
pozostałe 5 g to związki polifenolowe, cukry, kwasy organiczne itp.
Składniki takie jak białka i tłuszcze
pochodzą głównie z drobnych nasion
(pestek) aronii.
ARONIA
Ojczyzną aronii jest Ameryka (okolice wielkich jezior USA i Kanady), ale
zadomowiła się w Polsce bo jest odporna na mróz.
• Jest ekologiczna, nie wymaga
środków ochrony roślin, bo nie ma naturalnych szkodników.
• Nie akumuluje metali ciężkich
ani toksyn.
• Ma unikalny skład chemiczny,
zawiera polifenole z różnych grup i w
bardzo dużych ilościach.
Owoce aronii:

• Zawierają antocyjany, katechiny
i ich polimery (taniny) oraz kwasy fenolowe, w tym kwas chlorogenowy
• Zawierają najwięcej antocyjanów (barwników, obecnych też w czerwonym winie) ze wszystkich znanych
owoców
• Są najbogatszym źródłem przeciwutleniaczy wśród owoców, co potwierdziły badania naukowe
• Łączą zalety czerwonego wina
(antocyjany), zielonej herbaty (katechiny) i kawy (kwas chlorogenowy)
• Mają dużo błonnika, cennego
dla prawidłowej pracy jelit
Technologia wytwarzania „Chleb
SIŁA SERCA, zawiera przeciwutleniacze z ARONII” opracowana została wg wytycznych Fundacji Rozwoju
Kardiochirurgii. Dochód z przedsięwzięcia wspiera działalność statutową
Fundacji.
Powyższy artykuł opracowano na
podstawie materiałów internetowych:

Piotr Fonrobert

30 października 2010 r., przeżywszy 65 lat, uległa chorobie najdzielniejsza, najwspanialsza z Amazonek. Uczestniczyła, przez
ponad 15 lat, aktywnie i z poświęceniem w sprawach chorych.

ŚP Danuta Dobrska
Miałem zaszczyt pracować z Nią w niektórych przedsięwzięciach i byłem zawsze pod wrażeniem Jej poświęcenia, ogromnej
dobroci i życiowej mądrości.
Danusiu, dziękuję Ci za te wszystkie spotkania i Twoje mądre rady. Niech dobry Bóg wynagrodzi Ci Twoje ogromne oddanie
sprawom innych tak jak TY cierpiących.

W imieniu Stowarzyszenia Pomocy Chorym na GIST
Stanisław Kulisz
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każdego
z nas
się! Szukacie
Jezusa z dla
Nazaretu
ukrzyżowanego;
powstał;
radością,prawdą,
niezbawieniem,
ma Go tu.”
którą nosimy w sobie i której
(Mk 16,2-7)

pragniemy.

NiechWesołych
Bóg, który Świąt
wydobywa
swój lud z grobów i odsuwa kamienie zamykające nas w lęku
Bożego
śmierci
i ciemności,i szczęśliwego
obdarzy nas sercami pełnymi odwagi i Jego Ducha, abyśmy mogli
Narodzenia
powstawać
z naszych
grobów
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2011

MOŻESZ PRZEKAZAĆ NAM SWÓJ 1% - Stowarzyszenie
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Chorym
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Obywatelskich za Jej cierpliwą pomoc i wyrozumiałość przy załatwianiu naszych spraw w tym Urzędzie. Przez naszą
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Lecz Anioł rzekł do nich: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście
W związku z powyższym
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owinięte w
potrzebnej w różnych urzędach bowych odpowiednie zalecenie, Urzędy Skarbowe nie powinny
pieluszki i leżące w żłobie”.(Łk 2,10)
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