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Pytanie: 

Od jakiegoś czasu męczy mnie nieprzyjemne rozpieranie pod 

żebrami z prawej strony. Nie mogę zjeść nic cięższego, by nie 

przypłacić tego bólem. Cierpię z powodu wzdęć i zaparć. W 

dodatku mimo ograniczenia kaloryczności posiłków nie chudnę, 

jestem stale zmęczona, łapią mnie częste skurcze łydek i palców 

rąk. Ostatnio też pojawił się gorzki posmak w ustach. Czytałam, 

że to zwykle świadczy o kłopotach z wątrobą. Zastanawiam się, 

czy to możliwe w moim przypadku, bo ja nie piję alkoholu? Co 

robić? 

Odpowiedź: 

Opisane przez Ciebie objawy wskazują, że rzeczywiście możesz mieć problemy z 

wątrobą. I fakt, że nie pijesz alkoholu, nie ma z tym nic wspólnego. 

Coraz częściej mamy do czynienia z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby, 

tymczasem alkoholizm jest odpowiedzialny jedynie za 15% przypadków marskości 

wątroby. Częstym winowajcą jest zakażenie WZW typu C. Warto też wspomnieć o tym, 

że marskości sprzyja również niewydolność prawej komory serca i cukrzyca. 

Gdy rozkoszujesz się schabowym lub karkówką, Twoja wątroba ciężko pracuje. Do jej 

zadań należy trawienie tłuszczów i oczyszczanie organizmu z toksyn. 

Do wątroby trafia wszystko: produkty przemiany materii; tabletki, które łykasz na ból 

głowy czy przy przeziębieniu (zwłaszcza mocno ją obciążają antybiotyki, leki 

przeciwzapalne oraz obniżające poziom cholesterolu); substancje smoliste, wydzielające 

się w czasie palenia; spreje i zawarte w kosmetykach chemikalia. 

To jednak nie wszystko. Wątroba spełnia ok. 500 różnych funkcji w organizmie. 

Oczyszcza go z toksyn, produkuje żółć niezbędną do trawienia tłuszczy, glukozę 

przekształca w glikogen, który, podobnie jak witaminy A, D i B12, żelazo i miedź 

magazynuje na tzw. czarną godzinę. 

Produkuje heparynę, enzym regulujący krzepliwość krwi oraz niektóre białka 

odpornościowe. A także dba o równowagę hormonalnąw organizmie. 



Wątroba to nasz największy narząd - waży ok. 1,5 kg i składa 

się z aż 300 miliardów komórek! 
Jej olbrzymią zaletą jest zdolność do samoregeneracji. Dzięki temu stosunkowo łatwo 

będziesz mogła jej pomóc wrócić do formy. 

 

Ostrożnie z alkoholem Wątroba musi sobie z nim radzić zupełnie sama. I robi to, 

zamieniając go w tłuszcz. 

Jeśli ktoś nadużywa alkoholu, komórki jego wątroby wypełniają się kropelkami tłuszczu. 

Jeśli na tym etapie ograniczy picie alkoholu, po kilku tygodniach tłuszcz zniknie z 

wątroby i wszystko będzie jak dawniej. Jeśli zaś będzie pił dalej, w jej komórkach ruszą 

procesy zapalne - zaczną powoli obumierać, co prowadzi do marskości wątroby. 

Sporo przemawia za tym, że picie kawy może przeciwdziałać szkodom wyrządzanym 

przez alkohol. Jedna filiżanka dziennie ma zmniejszać ryzyko marskości wątroby o 

20%, cztery filiżanki - nawet o 80%. A w przypadku już uszkodzonej wątroby - 

spowalniać przebieg choroby. 
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Ogranicz tłuste jedzenie Badania przeprowadzone w Szwecji wykazały, że regularne 

jedzenie w fast foodach to prosta droga do chorób wątroby. Po miesiącu diety 

składającej się z frytek i hamburgerów u ochotników wyniki prób wątrobowych były takie, 

jak u alkoholików z długoletnim stażem. 

Toksyny szkodzą wątrobie Kolorowe pleśnie wzbogacają smak niektórych serów, 

jednak te wyhodowane na chlebie, owocach lub dżemie są groźne dla wątroby. 

Zarodników pleśni nie zobaczysz gołym okiem. Nie wystarczy usunąć widocznej pleśni, 

gdyż cała potrawa jest poprzetykana jej cieniutkimi nitkami. Szkodliwe są dla 

nas wydzielane przez pleśń mikotoksyny. Nawet mała plamka pleśni może 

wyprodukować ich całkiem sporo, z tego względu trzeba wyrzucić każdy zaatakowany 

przez pleśń produkt. 

Spożywanie nadpleśniałego jedzenia może wywołać mikotoksykozy. Niektóre ich 

postacie mogą prowadzić do zmian w kanalikach żółciowych, stłuszczenia wątroby, a 

nawet pierwotnego raka tego narządu. 

Dieta na chorą wątrobę 

Zasady są proste: wyeliminuj z jadłospisu nabiał, czerwone mięso, kawę, herbatę, 

alkohol, słodycze, grzyby oraz pieczywo pszenne. Możesz jeść czerstwy chleb, ryby, 

nasiona, owoce i warzywa. 

Zwłaszcza te bogate w witaminy PP i z grupy B, takie jak brokuły, kapusta, kukurydza, 

sałata oraz marchewkę, buraki, pomidory, cebulę, czosnek, brukiew. Jednak pamiętaj, 

że wątroba woli gotowane jarzyny od surowych. Używaj majeranku, tymianku, 

oregano, jałowca, kminku, mięty - pobudzają wydzielanie soków żołądkowych i żółci, 

przez co ułatwiają trawienie. Poza tym smażenie zastąp pieczeniem lub gotowaniem na 

parze. Pomoże Ci też sok z żurawin. 
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