Żyj holistycznie

PORUSZ JELITA!

Im mniej ruchu, tym częstsze zaparcia – to fakt. Tymczasem nasze życie straciło tempo.
Nie biegniemy rano na przystanek autobusowy, bo pracujemy zdalnie, nie chodzimy na siłownię
czy basen – wiadomo dlaczego. A do tego jemy więcej niż zwykle... Jak więc pobudzić jelita do pracy?
TEKST ANNA PORTNOWSKA

Z

anim wybuchła epidemia, na zaburzenia wypróżniania cierpiało około 50% Polaków. Teraz niewątpliwie
jest jeszcze gorzej. Co ciekawe, schorzenie to dotyczy
o wiele częściej kobiet niż mężczyzn, ponieważ pasaż
jelitowy u pań jest dłuższy. Zanim poszukamy pomocy
specjalisty, warto spróbować zmienić nieco swój styl życia
i zastosować się do kilku prostych zasad.

Czy to twój problem?

Jeśli wypróżniasz się rzadziej niż trzy razy w tygodniu
– tak. To skutek słabych skurczów mięśni w okrężnicy,
które spowalniają przesuwanie się stolca do odbytnicy.
Czas, jaki jest potrzebny, aby zjedzony pokarm przeszedł
przez cały przewód pokarmowy, nazywamy pasażem jelitowym. U dorosłej zdrowej osoby trwa on do 72 godzin.
Jeśli ten czas jest dłuższy, mamy do czynienia ze spowolnionym pasażem jelitowym, uważanym już za schorzenie. Często towarzyszą mu również takie objawy jak
bóle brzucha, wzdęcia, zawroty i bóle głowy, ociężałość,
zmęczenie i utrata łaknienia. Zwiększa się również ryzyko
rozwoju choroby hemoroidalnej.
Spowolniony pasaż jelitowy może stać się przyczyną
znacznego pogorszenia jakości życia, gdyż zaburza
równowagę mikrobioty jelitowej, co wpływa negatywnie nie tylko na nasz układ trawienny, ale także osłabia
system immunologiczny, powoduje pogorszenie nastroju
i otyłość. Ponadto im dłużej śluzówka jelita ma kontakt
z toksynami, tym więcej ich dostaje się do krwi, stając się
przyczyną długotrwałego zatrucia, powodującego wzdęcia i gazy, kłopoty z cerą i przykry zapach z ust.

Uważaj na leki

Zaparcia mogą być oznaką poważnych problemów zdrowotnych. Pierwszym sygnałem ostrzegawczym powinna
stać się dla nas zmiana wyglądu stolca, która może się
wiązać z przewężeniem światła jelita na przykład wskutek
nacieku nowotworowego. Do możliwych przyczyn zaparć

Probiotyki zawierające bakterie z rodziny
Lactobacillus i Bifidobacterium pomagają
uregulować funkcjonowanie przewodu
pokarmowego
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należą również schorzenia neurologiczne, cukrzyca,
niedoczynność tarczycy, endometrioza, celiakia, alergia
na białko mleka krowiego, zespół jelita drażliwego i choroba hemoroidalna. Wskutek spowolnionego wypróżniania dochodzi również do zapalenia pęcherza moczowego,
grzybicy i osłabienia krocza.
Zaparcia mogą mieć podłoże genetyczne, bywają też
skutkiem zażywania niektórych farmaceutyków. Należą
do nich leki przeciwcholinergiczne stosowane w chorobie
Parkinsona, leki przeciwpsychotyczne, werapamil przyjmowany w chorobie nadciśnieniowej, środki przeciwbólowe na bazie opioidów, leki zobojętniające z glinem
w składzie, a także preparaty żelaza.
Należy jednak pamiętać, że prawie 90% zaparć ma podłoże niezwiązane z innymi zaburzeniami zdrowotnymi.
Najczęściej niestety sami jesteśmy sobie winni, ponieważ
jemy zbyt tłusto i obficie, pijemy mało wody oraz unikamy warzyw i owoców.

Panuj nad emocjami

Poza niezdrowym stylem życia do zaburzeń trawiennych
przyczynia się wszechobecny stres. Badania naukowe
dowodzą, że wraz z zaburzeniami nastroju powoduje
on zmiany w połączeniach neuronalnych, kontrolujących funkcjonowanie jelit, w których jest, jak się okazuje,
więcej komórek nerwowych niż w samym mózgowiu. Między tymi dwoma organami trwa nieustająca
wymiana informacji za pomocy neuroprzekaźników,
których wytwarzanie odbywa się również w układzie
pokarmowym; stąd coraz częściej mówi się o tzw. mózgu
brzusznym. Jeśli cierpimy na depresję lub zaburzenia
lękowe, to w rezultacie możemy też mieć problemy
z wypróżnianiem, albowiem hormony stresu spowalniają
lub zatrzymują zarówno wytwarzanie soków trawiennych, jak i ruchy robaczkowe jelit. I odwrotnie – źle
funkcjonujące jelita mogą być źródłem negatywnych
emocji, stresu, a nawet depresji. Przewlekłe zaparcia
zmieniają bowiem mikrobiotę jelitową, co może zaburzyć na przykład wytwarzanie tryptofanu, z którego
wskutek enzymatycznych przemian powstaje serotonina – neuroprzekaźnik odpowiedzialny m.in. za dobre
samopoczucie. I tak oto powstaje błędne koło zależności
pomiędzy naszym systemem trawiennym a psychiką.

Porusz jelita!
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Doceń
aktywność
fizyczną!

Zaprenumeruj na www.avt.pl/prenumerata
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Pamiętaj o właściwej diecie

Nasze jelita, kurcząc się w regularnych odstępach czasu,
przesuwają niestrawione jedzenie do odbytnicy. Aby
skurcze te były skuteczne, okrężnica musi być prawidłowo
wypełniona treścią pokarmową. Dostarczanie do organizmu żywności w odpowiednich ilościach jest warunkiem
prawidłowego funkcjonowania przemiany materii.
– Zanim zastanowimy się, co jeść, musimy się upewnić,
że jemy wystarczająco dużo – mówi doktor Jacek Paluch,
specjalista gastroenterolog ze Świętokrzyskiego Centrum
Onkologii. – Właściwe odżywianie się jest bardzo ważne.
Przewód pokarmowy jest tak skonstruowany, że daje nam
znać, kiedy potrzebuje oczyszczenia. By do tego doszło,
musi być odpowiednio wypełniony.
Wbrew temu, co się powszechnie sądzi, żaden rodzaj
jedzenia nie jest tak naprawdę jednoznacznie odpowiedzialny za nieregularne wypróżnienia. Banany, czekolada
i ryż wcale nie muszą powodować zaparć, a ich wpływ
na przemianę materii zależy od tego, jak funkcjonuje
organizm. Należy po prostu go słuchać, czyli zaobserwować, jakie produkty są dla nas właściwe.
Ważne, aby posiłki były małe, ale należy jeść często,
powoli przeżuwając pokarm. Dzięki temu będzie on prawidłowo przemieszczał się w przewodzie pokarmowym,
co ułatwi wypróżnienie. Istotne jest to, by unikać produktów przetworzonych, a czerwone mięso jeść nie częściej
niż raz w tygodniu. Trzeba też zrezygnować ze słodkich
deserów – poza odrobiną kompotu, ananasem i papają,
w których występują enzymy ułatwiające trawienie.
Ograniczmy też spożywanie białego ryżu, ziemniaków
i produktów bogatych w kakao.

Nie lekceważ błonnika

Przy zaparciach należy dostarczać do organizmu wraz
z pokarmem 30–40 g błonnika dziennie, a to oznacza,
że na naszym talerzu powinny się znaleźć zarówno
pełnoziarniste produkty zbożowe, jak i świeże
owoce (300–400 g) i warzywa (ok. 400 g). Najlepiej,

Koktajle z zielonych
warzyw są źródłem
oczyszczających organizm
antyoksydantów, a także
błonnika, niezbędnego
do prawidłowej
pracy jelit
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by pochodziły one z upraw ekologicznych, ponieważ
pestycydy mogą powodować zaparcia. Bardzo dobrze
działają także półprodukty skrobiowe. Dużo błonnika
zawiera m.in. soczewica, chleb razowy, szpinak i jabłka
(należy je jeść ze skórką).
Błonnik pełni ważną funkcję w redukcji zaparć, ponieważ
nierozpuszczalne jego części, takie jak celuloza i ligniny,
działają w naszym przewodzie pokarmowym niczym
szczotka i przemieszczając się, eliminują zalegające w nim
resztki. Z kolei błonnik rozpuszczalny, taki jak gumy czy
pektyny, tworzy w jelitach rodzaj galarety, co z kolei daje
nam poczucie sytości.

Stosuj probiotyki

Regulacja składu mikrobioty jelitowej jest niezwykle
istotna dla zachowania prawidłowej pracy tego odcinka
przewodu pokarmowego. Dzięki stosowaniu probiotyków ułatwimy przemieszczanie się pokarmu i mas kałowych oraz uregulujemy wypróżnienia. Najlepiej działają
szczepy bakterii z rodziny Lactobacillus lub Bifidobacterium, które znajdują się w jogurtach, kefirach i preparatach dostępnych w aptece.
Na problemy z wypróżnieniem niezwykle skuteczne
są też kiszonki, a za królową naturalnych probiotyków
uważa się kiszoną kapustę. Powstający w procesie
fermentacji kwas mlekowy obniża poziom cholesterolu
we krwi, moduluje skład bioty jelitowej, wspomaga
trawienie i wchłanianie produktów przemiany materii.
Można spożywać nie tylko surową kiszoną kapustę, lecz
również pochodzący z niej sok.

Nawadniaj organizm

Aby przepływ pożywienia przez jelita odbywał się prawidłowo, muszą one być dobrze nawilżone. Dlatego konieczne
jest picie co najmniej 1,5 litra płynów dziennie. Picie wody
mineralnej z dużą zawartością magnezu i siarczanów
na przemian z wodą z kranu lub źródlaną daje dobre rezultaty, ponieważ ma naturalnie przeczyszczające działanie.
Do wody można dla urozmaicenia smaku dodać kilka
listków mięty bądź plasterków cytryny czy ogórka, ewentualnie zmieszać ją z herbatą z malwy. Równie skuteczna jest
kuracja domowym sokiem borówkowym, wypijanym regularnie przez dwa tygodnie w ilości jednej szklanki dziennie.
Na perystaltykę jelit działa też doskonale napar z ziaren lnu
– jeśli pije się go regularnie, najlepiej przed snem. Przygotowuje się go łatwo: łyżkę siemienia zalewa się wrzątkiem
i odstawia na dwie godziny, to wszystko.

Przybierz odpowiednią pozycję

Przy zaparciach bardzo pomocne podczas pobytu
w toalecie jest przyjęcie pozycji w kucki. Chodzi o to,
by odbytnica była usytuowana prosto, dzięki czemu jelito
zostaje opróżnione do końca. Ma to pozytywny wpływ
na cały organizm. W przeciwieństwie do pozycji siedzącej
pozycja w kucki sprzyja rozluźnieniu mięśni zwieracza
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Dlatego też gastroenterolodzy coraz częściej zachęcają
swoich pacjentów do stosowania technik relaksacyjnych,
takich jak sofrologia, joga, medytacja, qi gong czy tai chi.
Pomocna jest również akupunktura.

Porusz jelita!

Joga na niestrawność i leniwe jelita
Pozycja supta matsyendrasana
Delikatny skręt ciała wpływa na ukrwienie jelit,
zmniejsza napięcie w jamie brzusznej i ułatwia
przesuwanie się treści pokarmowej w jelitach

Pozycja pawanmuktasana

Regularne wykonywanie tej asany pomaga
w leczeniu niestrawności i spowodowanego nią
refluksu żołądkowego oraz usuwa wzdęcia

Pozycja baddha
konasana

To sposób na pozbycie
się gazów, wzdęć
i skurczów jelit.
Ćwiczenie tej pozycji
przyczynia się również
do zmniejszenia stresu,
który zaburza prawidłowe
trawienie

odbytu, a także umożliwia ułożenie się w pionie dolnej
części jelita grubego. Aby przyjąć właściwą postawę przy
wypróżnianiu, można podłożyć pod stopy mały stołeczek.
Uda będą wtedy bliżej brzucha, a kolana wyżej niż biodra.
Wystarczy wówczas pochylić się lekko do przodu i trzymać plecy wyprostowane.
Dodatkową zaletą wypróżniania się w pozycji kucającej jest wynikający z niej ucisk na jelita. Dzięki niemu
wypychanie stolca, w czym uczestniczą również mięśnie
brzucha, jest znacznie skuteczniejsze.

każdego dnia. Niestety często wizytę w toalecie odkładamy na później, bo właśnie robimy coś niecierpiącego
zwłoki. Organizm do takiej sytuacji z czasem się przyzwyczaja, zwieracz uczy się zatrzymywać stolec i ostatecznie
powoduje to rozregulowania motoryki jelit, a w konsekwencji zaparcia. Kolejnym problemem jest pozostawanie
stolca zbyt długo w kontakcie z błonami śluzowymi jelita
grubego, co powoduje, że staje się on suchy i trudniejszy
do wydalenia. Aby przerwać to błędne koło, należy chodzić do toalety, gdy tylko odczuwamy taką potrzebę.

Zmień złe nawyki

Ruszaj się więcej

Nasz układ pokarmowy uwielbia rutynę. Jeśli nie zakłócamy jego naturalnego rytmu, istnieje szansa, że wypróżnienie będzie występować mniej więcej o tej samej porze
Zaprenumeruj na www.avt.pl/prenumerata

Jelita, by móc skutecznie się kurczyć, muszą być dobrze
dotlenione, a do tego niezbędny jest właśnie ruch. Ćwiczenia fizyczne pomagają również lepiej radzić sobie
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ze stresem. Szczególnie zalecane przez specjalistów jest
codzienne wychodzenie na 30-minutowy lub dłuższy spacer, do tego chociaż raz w tygodniu powinniśmy uprawiać
sport. Wybór dyscypliny zależy od naszej kondycji fizycznej.
Może to być tenis czy bieganie, ale sprawdzi się równie nordic walking czy intensywny spacer, a nawet joga czy tai chi.

Pij dużo wody, nawet jeśli nie odczuwasz
pragnienia, i stosuj automasaż brzucha
– to może rozwiązać problem zaparć!

Wykonuj asany

Spróbuj automasażu

Techniki manualne inspirowane tradycyjną medycyną chińską są niezwykle przydatne, jeśli chodzi

Czy wiesz, że...
By pomóc osobom cierpiącym na zaparcia, naukowcy
z Melbourne w Australii opracowali nową terapię, która
wykorzystuje impulsy elektryczne pobudzające jelita
do działania. Eksperci z Monash University w Melbourne
przetestowali urządzenie w grupie 33 kobiet od 18 do 75 lat,
które skarżyły się na przewlekłe zaparcia. Na brzuchu
i plecach każdej uczestniczki przyklejono po dwie elektrody
stymulowane przez godzinę dziennie. Wysyłały one prąd
elektryczny o średnim natężeniu, który pobudzał komórki
nerwowe w układzie trawiennym. Aktywowane komórki
stymulowały jelita, dzięki czemu kobiety wypróżniały się
częściej i łatwiej
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o przyspieszenie przemiany materii. Przy zaparciach
zaleca się stosowanie automasażu powłok brzusznych.
Jak go przeprowadzić? Rano i wieczorem, używając palca
wskazującego, środkowego i serdecznego, wykonujemy
10 powolnych, głębokich ucisków obrotowych w miejscu
lewej zewnętrznej krawędzi żołądka, następnie tuż pod
splotem słonecznym, po prawej zewnętrznej krawędzi
żołądka, dookoła pępka i wreszcie uciskamy dolną część
brzucha. Ponadto kilka razy dziennie uciskamy prawym
kciukiem górną część lewego przedramienia, mniej więcej 7 centymetrów od nadgarstka.
Aby masowanie było płynne i skuteczne, można palce
natłuścić mieszanką uzyskaną z kropli olejku estragonowego i łyżeczki organicznego oleju roślinnego. Po masażu
należy wykonać ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha, oddechowe i ogólnokondycyjne.

Praktykuj ajurwedę

Według ajurwedy, systemu medycyny indyjskiej rozwiniętego w starożytności, najlepszym sposobem zapobiegania zaparciom jest zachowanie równowagi doshy vata.
Dosha oznacza typ energii biologicznej charakterystyczny
dla danej osoby. Praktycy ajurwedy uważają, że zatwardzenia występują wtedy, gdy nadmiar zimnych i suchych
właściwości vata zakłóca prawidłowe funkcjonowanie
jelita. Ich zdaniem problem nasila się wskutek stresu,
podróży, odwodnienia, wystawienia na działanie zimnego
wiatru i wyczerpania, a także w następstwie spożywania
zimnych i pozbawionych wilgoci potraw. Środkiem zaradczym na zatwardzenie jest więc dostarczenie do organizmu ciepłego, tłustego pożywienia i odpowiedniej
ilości płynów. Należy unikać potraw z fasoli. Wskazane
jest spożywanie jabłek i bananów oraz picie rozcieńczonych i podgrzanych soków z ananasa i suszonych śliwek,
a także dodawanie do potraw oleju roślinnego lub oliwy.
Najlepszym typowo ajurwedyjskim środkiem na zaparcia
są zioła triphala.

Fot. Olichel

Praktykowanie jogi sprzyja właściwemu oddychaniu
i uspokojeniu umysłu, co jest niezbędnym warunkiem
dobrej przemiany materii. Joga wzmacnia ciało, pomaga
zwiększyć przepływ krwi i zaopatrzenie w tlen, działa
pozytywnie na mięśnie i stawy, poprawia koncentrację
i uelastycznia kręgosłup oraz – co w tym przypadku jest
najważniejsze – poprawia także metabolizm i pomaga
łagodzić dolegliwości trawienne. Wyciszenie umysłu
pozwoli usunąć napięcia w jelitach i odblokować ściśniętą przeponę, co również zmniejszy problemy jelitowe.
Większość pozycji jogicznych, czyli asan, stymuluje ruch
miednicy, a to znacznie pomaga w redukcji zaparć. Jedną
z najskuteczniejszych jest supta matsyendrasana, która
poprawia krążenie krwi w jelitach i pozwala pokarmowi
swobodnie przepływać. Rozluźnia ona także ciało i łagodzi napięcie w jamie brzusznej.
Pomocną asaną jest też pawanmuktasana, której nazwa
w dosłownym tłumaczeniu oznacza pozycję uwalniającą gaz, a jak wiadomo, problemem osób cierpiących
na zaparcia jest nadmierne gromadzenie się gazów w jelitach. Ćwiczenie pawanmuktasany pomaga w leczeniu
niestrawności i refluksu żołądkowego. Inną asaną, która
stymuluje układ trawienny, jest baddha konasana. Praktykowanie tej pozycji przyczynia się do zmniejszenia stresu,
a tym samym pomaga również w prawidłowym trawieniu.

Porusz jelita!

Mądrze wybieraj

Rośliną, która może być stosowana codziennie bez żadnego ryzyka, jest babka płesznik, źródło zarówno rozpuszczalnego, jak i nierozpuszczalnego błonnika. Wypełniając okrężnicę, wspomaga ona wydalanie kału. Babka
płesznik to także skuteczny środek przeciwzapalny.
Przeczyszczające działanie wykazują również nasiona
słonecznika, rodzynki i daktyle. Mogą one jednak
zaburzyć wchłanianie związków mineralnych, witamin
i aminokwasów, dlatego nie należy spożywać ich w zbyt
dużych ilościach.
Warto też zainteresować się produktami spożywczymi
i środkami, które zapobiegają zaparciom za pomocą mechanizmu osmozy. Polega on na ściąganiu wody z otoczenia
jelita do jego wnętrza, co powoduje rozluźnienie kału
i umożliwia wypróżnienie. Tak działają np. suszone śliwki.
Wiele suplementów diety na zaparcia zawiera liście
senny, sok z aloesu, kasję (inaczej cynamonowiec wonny
lub cynamon chiński), kaskarę (kora drzewa Rhamnus
purshiana), korzeń kruszyny czy rabarbaru. Środki te są
skuteczne, ale należy je stosować według wskazówek
producenta podanych na opakowaniu, aby uniknąć

ewentualnych skutków ubocznych, np. w postaci biegunek, które grożą utratą elektrolitów i spowolnieniem
pracy jelit. Kuracja trwa zwykle dwa tygodnie.

Wypróbuj leki homeopatyczne

Środki homeopatyczne oprócz tego, że wpływają
na perystaltykę jelit, mają za zadanie usuwać psychosomatyczne przyczyny zaparć. Są bezpieczne,
nie wykazują działań ubocznych, można je podawać
nawet niemowlętom, matkom karmiącym i osobom
przewlekle chorym. Wśród składników tych leków są:
kulczyba wronie oko, widłak goździsty, ostropest plamisty, mątwa zwyczajna, przestęp czy alumina. Środki
homeopatyczne muszą być dobrane z uwzględnieniem
charakteru i częstotliwości wypróżnień, wyglądu stolca
i objawów, które towarzyszą zatwardzeniu. Gdy stolec
jest pokryty śluzem, można zastosować np. lek Hydarsis
canadensis, a jeśli jest suchy i ma postać tzw. kozich
bobków – pomoże Bryonia i Alumina. Czasami bezpośrednią przyczyną zaparć jest brak odruchu oddawania stolca. Problem ten rozwiązują takie preparaty jak
Graphites, Sepia i Plumbum metalicum. n

Sofrologia – antidotum na stres
Ćwiczenia wykonuje się z zamkniętymi
oczami, w pozycji siedzącej lub stojącej.
Sofrolog prowadzi podopiecznych
głosem. Przechodząc przez kolejne
poziomy ćwiczeń, inspirowane jogą
i buddyzmem (włącznie z jego japońską
odmianą, czyli zen), koncentrujemy się
na tym, co dla nas ważne, na naszym
miejscu w społeczeństwie i na tym, jak

czujemy się w otaczającym nas świecie.
Dzięki temu odzyskujemy równowagę
psychiczną i poczucie wewnętrznej
harmonii, a także doświadczamy
błogiego rozluźnienia całego ciała,
co wpływa pozytywnie również na pracę
organów wewnętrznych, w tym jelit.
Praktykowanie sofrologii zwiększa ponadto
samoświadomość

Fot.dimitrisvetsicas 1969

Coraz większą popularnością cieszą się
indywidualne i grupowe zajęcia z zakresu
sofrologii, która jest nieinwazyjną techniką
oddziaływania zarówno na ciało, jak
i umysł. Obejmuje ćwiczenia oddechowe
i na koncentrację, a także łagodne
ruchy, nazywane relaksacją dynamiczną,
i sofronizacje (rodzaj wizualizacji,
charakterystycznych dla tej techniki).
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